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ROSASALVADOR
Barcelona

La nova llei d’Habitatge tombarà
unadelesmesuresestrelladel’ur-
banismedeBarcelona: l’obligació
dedestinarel30%delspisosdeles
noves promocions que es cons-
trueixin en la trama urbana a ha-
bitatge social a costa dels pro-
motors.
Fonts del Ministeri de Trans-

port, Mobilitat i Agenda Urbana
que dirigeix Raquel Sánchez van
explicar que l’esborrany de la no-
va llei permetrà als ajuntaments
que ho desitgin exigir aquesta re-
serva de sòl als promotors, però
els obligarà a compensar-los eco-
nòmicament per l’edificació per-
duda, a preu de mercat, ja sigui
monetàriament o bé augmentant
l’edificació en aquell 30% perdut
obéambcessiódesòl enunaaltra
ubicació, amb la superfície preci-

sa perquè tingui un valor demer-
cat similar.
D’aquesta manera, l’esborrany

del Govern central dona cobertu-
ra a la iniciativa de l’Ajuntament
de Barcelona davant els recursos
presentatsperl’associaciódepro-
motors APCE, els col·legis d’API,
els col·legis d’administradors de
finquesilaCambradelaPropietat
Urbana, que van al·legar que tant
la lleidelSòlestatalcomlalegisla-
ció urbanística catalana exclouen
la possibilitat que unAjuntament
pugui imposar una càrrega del
30% de VPO en sòl urbà consoli-
dat.
Tot i això, l’obligació d’establir

unacompensacióeconòmicades-
activaalapràcticalanormativade
Barcelona. “Els ajuntaments po-
dran imposar la reserva del 30%
per aVPOenels nous edificis que
es facin al sòl consolidat de la tra-
ma urbana sempre que vulguin,
però també sempre que puguin

compensar els promotors. D’una
altra manera, la mesura seria ex-
propiatòria. I tampoc no aconse-
guiriaelseuobjectiud’augmentar
la disponibilitat d’habitatge so-
cial, perquè paralitzaria les noves
promocions”, van destacar fonts
delministeri.
La reserva del 30% per a habi-

tatge protegit va ser aprovada
comamodificaciódelPlaGeneral
Metropolità el desembredel 2018
per la subcomissió d’Urbanisme,
que presideix la Conselleria de
Territori de la Generalitat, des-

La nova llei d’Habitatge és una
de les peces claude l’acord assolit
entre el PSOE i Podem per apro-
var els nous pressupostos de l’Es-
tat. L’esborranyde la norma–que
encara no s’ha fet públic– ha de
ser aprovat pel Consell deMinis-
tresabansdefinald’any, segonsel
compromís que es va assolir amb
la Unió Europea de realitzar re-
formesestructurals.Despréshau-
rà de tramitar-se en el Parlament
espanyol.
El sector immobiliari va sortir

enbloc la setmanapassadacontra
la possibilitat que la nova llei de
l’habitatge assumís la normativa
barceloninain’ampliésl’aplicació
a totEspanya.Lanorma, amés, ni
tan sols s’haaplicat foradeBarce-
lona, malgrat que inicialment al-
guns municipis van anunciar la
sevapredisposicióafer-ho,enha-
ver constatat els consistoris que
paralitzava l’activitat dels cons-
tructors.

ElGoverncentral tombaelmodelColau
dereservadel 30%perapisos socials
La llei d’Habitatge obligarà els ajuntaments a compensar els promotors

Obres per construir un edifici d’habitatges a Barcelona

Economia
Noves regles de joc per al sector immobiliari

prés d’un pacte del Govern del
PDECat i ERC amb els Comuns
d’AdaColau. Lanormaobligava a
destinar el 30% del sostre a habi-
tatge públic als edificis plurifami-
liars quees construïssin en sòlur-
bàconsolidatienlesgransrehabi-
litacions de més de 600 m2. La
norma incloïa una disposició ad-
dicional amb un període de tran-
siciódedosanys, finsaldesembre
del2020,inoafectavaelssòlsamb
la llicènciad’obres jaconcedida.
Fonts del ministeri recorden

que en la llei del Sòl que va elabo-
rar el PP el 2015 ja s’incloïa l’obli-
gació dels promotors de cedir el
30% del sòl a les administracions
públiques per construir habitatge
social,perònomésenelsnouspla-
nejaments urbanístics. Comano-
vetat, l’esborrany de la nova llei
d’Habitatge especifica que
d’aquell 30% la meitat haurà de
destinar-se necessàriament a vi-
vendes de lloguer social.

Els lloguers
s’actualitzaran
amb l’IPC

n Lanova llei d’Habitat-
ge no inclourà la conge-
lació del preudels llo-
guers, sinó quemantin-
drà en tots els casos
l’actualització de les
rendes amb l’IPCque
preveu l’actual llei d’Ar-
rendamentsUrbans
(LAU). Fonts delMinis-
teri deTransports,Mo-
bilitat i AgendaUrbana
van explicar que l’esbor-
rany de la normapreveu
obligar els grans teni-
dors a ajustar les rendes
a l’índex de referència,
quan es tracti d’habitat-
ges situats en zones ten-
sades, baixant-les si és
precís. En aquests casos,
amés, l’inquilí que acabi
el seu contracte podrà
demanar que es prorro-
gui, amb la corresponent
actualització de rendes
segons la inflació. La
norma considera grans
tenidors els propietaris
demés de deuhabitatges
o demés de 1.500m2de
sostre, ja siguin perso-
nes físiques o societats.
Els petits propietaris, en
canvi, amés de poder
firmar contractes només
per cinc anys de durada,
tindran llibertat per
fixar les seves rendes.

Lanormabarcelonina
tindrà cobertura legal,
però la ciutat haurà de
pagar als promotors
amb sòl o edificació
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De fet, segons les dades del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya, des que es va aprovar la nor-
ma el 2018 els promotors a la ciu-
tat s’han abocat a la promoció
d’oficinesihanreduïtlapromoció
d’habitatges: la superfície d’habi-
tatge visat a la ciutat va baixar el
2020un32%,desprésd’havercai-
gutel2019un15,6%,trencantamb
la tendència alcista que havia
mantingut en els cinc anys ante-
riors, després del final de la crisi
immobiliària.
Segons va reconèixer la degana

del col·legi català, Assumpció
Puig, en una roda de premsa, la
mesura “ha paralitzat” el sector.
Elspromotorsni tan solshanaca-
bat tramitant la majoria dels més
de 800 projectes que van presen-
tar el 2018 a corre-cuita, per aco-
llir-se a les excepcions que pre-
veia la normativa metropolitana
en el seuperíode transitori. Fonts
del sector van assenyalar la forta
“discrecionalitat” de l’Ajunta-
menten l’avaluaciód’aquelles ex-
cepcions, motiu pel qual molts
han optat per no demanar la lli-
cència d’obres considerant que
elsprojectesnoserienviables.
Segons va declarar recentment

elpresidentde l’APCE,XavierVi-
lajoana, “espodriencomptar amb
els dits d’una mà” les llicències
d’obra nova sol·licitades pels pro-
motorsdesprésde l’entradaenvi-
gorde lanovanormativa.c

ERCesdesmarcadePuigneró i rebutja
reobrir l’ampliació de l’aeroport
Els republicans s’oposen a qualsevol pla que comporti estendre el Prat

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El futur de l’aeroport de Bar-
celona ha tornat a dividir els
socis de Govern. Aquesta vega-
da ha estat la iniciativa del vi-
cepresident de la Generalitat,
Jordi Puigneró, per intentar
reobrir la negociació sobre
l’ampliació la que ha posat a
prova una altra vegada les rela-
cions entre ERC i JxCat.
Les divergències han pujat

un nivell més, i els republicans
rebutgen ara qualsevol projec-
te que impliqui l’extensió del
Prat. “No estem a favor d’am-
pliar l’aeroport, però sí de de-
batre com millorar aquesta in-
fraestructura”, va dir la porta-
veu d’ERC, Marta Vilalta,
després de l’executiva del par-
tit, dilluns. Puigneró té previst
comparèixer en comissió par-
lamentària demà per fixar el
seu full de ruta sobre l’ae-
roport. El també titular deTer-
ritori és partidari de buscar
alternatives per ampliar-lo i
potenciar les connexions i els
vols intercontinentals sense fer
malbé la llacuna de la Ricarda.
L’opció que estudien en el

seu departament és la d’esten-
dre la tercera pista cap a l’est
per sota dels 500 metres pro-
posats inicialment per Aena,
minimitzant així l’impacte so-
bre la Ricarda.
Per compensar, plantegen

allargar la pista també cap a
l’oest, cap a l’espai protegit del
Remolar. En tot cas, més enllà
de qüestions tècniques concre-
tes, la conselleria pretén resca-
tar la negociació, després que
el Govern central suspengués
la inversió de 1.700 milions
d’euros al setembre.
Però els plans de Puigneró

han caigut com una tempesta
sobreels seus socis.Tantésaixí
quearaERCs’oposaa tot el que
comporti una ampliació. Això
suposa un gir respecte al pactat

fraestructures i la connectivi-
tat aèria de Catalunya. L’even-
tual ampliació de l’aeroport és
amésundelspuntsquedificul-
ten la negociació dels pressu-
postos catalans amb els antica-

pitalistes de laCUP, contraris a
l’extensió del Prat. Malgrat
l’oferiment dels socialistes ca-
talans, els republicans seguei-
xenprioritzant alpartit antisis-
tema per tirar endavant els
comptes.

La iniciativa de vicepresi-
dència ha estat bé rebuda, en
canvi, pels socialistes catalans.
El PSC va acceptar “de bon
grat” que Territori plantegi
una nova proposta d’ampliació
de la infrastructura, si bé va
demanar d’aclarir els termes i
si és compartida per tot el Go-
vern. “Cal ser seriosos i fer pro-
postes concretes”, va assenya-
lar el portaveu adjunt del PSC,
Raúl Moreno. “Espero que
aquesta proposta sigui com-
partida pel conjunt del Go-
vern”, va insistir. De moment,
no sembla que sigui així.
Molt diferent va ser la reac-

ció dels comuns, socis dels
socialistes en el Govern central
i en l’Ajuntament de Barce-
lona. El portaveu i diputat en el
Congrés, Joan Mena, va exigir
al vicepresident de la Genera-
litat “deixar-se d’ocurrències”
sobre la possible extensió de
l’aeroport i va reclamar que el
president de la Generalitat,
Pere Aragonès, la descarti.
“Ens adrecem a Aragonès.

Ha de deixar clar si dona su-
port o no a aquesta nova ocur-
rència de Puigneró. Esperem
queAragonès i ERCdiguin que
estan en contra” d’aquest pla
alternatiu, va subratllar Mena.
Una cosa que ja han fet els re-
publicans.
Des d’ERC esperen també a

sentir la compareixença de
Puigneró, de la qual no conei-
xen el contingut, va dir Marta
Vilalta.c

L’ampliació de l’aeroport de Barcelona està paralitzada demoment
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entre ERC i JxCat el 4 de se-
tembre, just després de les de-
claracions del president Pere
Aragonès qüestionant l’acord
amb Aena i que van provocar
unconatdecrisi en laGenerali-

tat. Llavors JxCat i ERC van
pactar treballarper ferpossible
l’ampliació sempre que es pro-
tegís la llacuna de la Ricarda.
Els socis del Govern conti-

nuen així allunyats en un tema
fonamental, com és el de les in-

El partit d’Aragonès
aposta per debatre
millores però
sempre sense
allargar la pista

Els socialistes
saluden la iniciativa
del vicepresident
però demanen
concreció

n Els setze regidors de
JxCat, el PSC i Cs van unir
els seus vots ahir per tom-
bar una moció de Gua-
nyem Girona –vinculat a
la CUP– contrària a l’am-
pliació de l’aeroport. El
portaveu del grup de Gua-
nyem, Lluc Salellas, va
proposar de destinar els
1.700 milions d’euros que
s’havien posat sobre la
taula en la reunió entre els

governs català i espanyol
per ampliar l’aeroport
barceloní en la millora de
la xarxa de proximitats,
l’abaratiment de tarifes i
estudiar si cal fer noves
línies de tren a Catalunya.
ERC es va abstenir en la
votació perquè ha afirmat
que coincidia amb part del
discurs. Al contrari,
JxCat, el PSC i Cs van
recriminar a Guanyem

Girona que intentessin
posar fre a un projecte de
desenvolupament econò-
mic que generaria milers
de llocs de treball.
El Govern i el Ministeri de
Transport sí que van acor-
dar connectar l’aeroport
de Girona i el de Reus amb
la ciutat de Barcelona a
través de l’alta velocitat
per augmentar el nombre
de passatgers allà. /ACN

JxCat,PSC iCsuneixenvots aGirona


