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L
a llei d’arrendaments urbans, 
que ja ha entrat en vigor, dóna 
més seguretat jurídica al pro-
pietari però menys a l’inquilí. 

¿Creu que ajudarà a canviar la menta-
litat resprecte al lloguer?

–La mentalitat de compra de vivendes 

estava induïda per una sèrie de mesures 

o polítiques com els beneficis fiscals de 

la hipoteca i l’oferta de préstecs atrac-

tius per a aquest fi, l’existència d’una llei 

d’arrendaments urbans del 1994 que no 

es va adaptar al context econòmic i social 

i un procediment de desnonament poc 

àgil. Les últimes reformes persegueixen 

fomentar el mercat de lloguer afavorint 

clarament l’arrendador al facilitar-li un 

procediment extraordinàriament àgil 

per recuperar la possessió de l’immoble 

arrendat, però vorejant els límits del dret 

de defensa de l’arrendatari, quan la solu-

ció eficaç només arribarà quan les oficines 

judicials funcionin amb la deguda rapidesa 

i eficàcia, i quan s’oblidi que el problema 

en el desnonament no és la negativa sinó 

la impossibilitat del pagament de la ren-

da. Potenciar només els mecanismes del 

desnonament és girar l’esquena al proble-

ma social de milers de famílies. Aquestes 

raons indueixen a pensar que les reformes 

no ajudaran a canviar de mentalitat.

–¿Quins objectius persegueix la llei?
–Un dels principals objectius és flexi-

bilitzar el mercat del lloguer per aconse-

guir la seva dinamització. Això introdueix 

notables modificacions a la LAU 29/94, 

i modifica la legislació processal en 

l’àmbit dels judicis de desnonament. Ara 

bé, aquesta llei suposa una reforma de 

determinats preceptes de la llei 1/2000, 

del 7 de gener, d’enjudiciament civil, a 

l’abordar les qüestions més puntuals que 

estan generant problemes en els proces-

sos de desnonament. Però no s’ha de 

perdre de vista que en el moment actual 

coexisteixen diversos tipus de contractes, 

segons la seva data, als quals s’apliquen 

normes diferents.

–¿El projecte de reforma de la llei 
de la propietat horitzontal millora el 
funcionament de les comunitats de 
propietaris?

–Poc després de l’entrada en vigor de 

la regulació de la propietat horitzontal al 

Codi Civil de Catalunya havien sorgit crí-

tiques i incerteses que deien que era molt 

reglamentista, i criticaven el seu allunya-

ment de la realitat a què anava dirigida, 

la seva falta de claredat en l’establiment 

del quòrum necessari per a l’adopció 

dels diferents acords, l’existència de 

contradiccions en el text o l’escassa 

democratització en alguns preceptes. 

Amb la reforma es dóna solució a molts 

d’aquests problemes, és a dir, es fa més 

clar per a tothom, cosa que sens dubte 

redundarà en la relació entre la comunitat 

i l’administrador, basada en la confiança i 

en la transparència.

–¿Com es podria millorar la salut de 
les comunitats?

–La morositat es pot considerar un 

dels problemes més greus de la gestió i 

el funcionament de les comunitats de pro-

pietaris. Entre els mecanismes per pal·liar 

el problema, hi ha l’afectació real, que ha 

sigut i és el mecanisme més eficaç per ga-

rantir a les comunitats el cobrament dels 

deutes contrets. No obstant, s’omet l’any 

de la transmissió o l’exercici corrent, cosa 

que s’hauria de corregir. Un altre mecanis-

me seria establir la preferència de crèdit 

respecte del propietari en concurs. 

–A propòsit de la llei de serveis pro-
fessionals, ¿en què quedarà la figura 
de l’administrador de finques?

–Si el text queda com està ara, el pa-

norama no és gaire favorable. Declara 

que només es podrà exigir col·legiació 

obligatòria per a l’exercici d’una profes-

sió titulada quan així s’estableixi per llei 

en aquells casos en què es representi un 

instrument eficient de control de l’exercici 

professional per a la millor defensa dels 

destinataris i en aquelles activitats que es 

puguin veure afectades la protecció de 

la salut i de la integritat física o la segu-

retat personal o jurídica de les persones. 

Aquesta llei no fa referència a la garantia 

de conservació i administració del pa-

trimoni immobiliari, i oblida la normativa 

de la comunitats autònomes, entre elles 

Catalunya, que sí que ho preveu.

–¿Creu en la funció social de l’ad-
ministrador de finques?

–Si la intervenció dels administra-

dors de finques en el mercat de lloguer 

es reconeix com una de les garanties 

per a consumidors i usuaris. Si el le-

gislador continua exigint que l’exercici 

d’aquestes tasques s’ha de fer amb 

caràcter unipersonal per qui ostenti la 

qualificació professional, aplicant criteris 

de transparència i reconeguda la trans-

cendència social i sense poder obviar-se 

les seves responsabilitats, sens dubte, 

les seves funcions tenen una clara 

transcendència social.2

L’OPINIÓ

“Potenciar 
els mecanismes 
del desnonament 
és girar l’esquena 
al problema de 
moltes famílies”

“Hi ha tantes reformes que no hi ha  
temps per consolidar criteris”

“La legislació de la PH redundarà en una millor 
relació entre la comunitat i l’administrador”

b “La nova llei d’arrendaments urbans busca 
flexibilitzar el mercat del lloguer”

b

Empreses 
patrocinadores

Espai de debat. Jordi Jané, al centre, durant la 
inauguració del Fòrum de Jutges i Administradors.
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S
i abandonem els requisits 
de professionalitat, titula-
ció i col·legiació dels ad-
ministradors de finques, 

estarem desprotegint els usuaris”. 
D’aquesta manera va inaugurar Jordi 

Jané, vicepresident quart del Congrés, 

el segon Fòrum de Jutges i Adminis-

tradors de Finques que va tenir lloc 

els dies 15 i 16 de novembre al World 

Trade Center de Barcelona. 

El Consell de Col·legis d’Admi nis-

tradors de Finques de Catalunya va 

celebrar aquesta segona edició amb 

l’objectiu de “compartir coneixe-
ments i experiències entre aquest 
col·lectiu i els jutges, amb la clara 
intenció de portar al legislatiu les 
propostes que resultin més cohe-
rents i d’interès per a la societat 
en general”, va explicar Enrique Ven-

drell, president del Consell de Col·legis 

Territorial d’Administradors de Finques 

de Catalunya. 

L’esdeveniment es va organitzar a 

l’entorn de cinc taules de treball que 

van tractar les principals modificacions 

introduïdes per la llei d’arrendaments 

urbans i de la propietat horitzontal i 

van intentar donar una visió pràctica 

de la seva interpretació. 

REFLEXIÓ.  Durant l ’acte d’ in-

au guració de la cita, Jordi Jané va 

aprofitar el seu discurs per comentar 

que “és molt positiu obrir espais 
de reflexió sobre temes que són 
d’interès per als administradors de 
finques, però que també ho són en 
l’àmbit de la propietat immobiliària 
i en el dels aplicadors del Dret com 
a jutges, advocats, notaris o regis-
tradors de la propietat”. Jané també 

va reivindicar que “l’administrador de 
finques és un professional perquè la 
seva professió requereix una qua-
lificació tècnica, una titulació i una 
col·legiació”. 

Santiago Ballester, director general 

de Dret i Entitats Jurídiques de la Ge-

neralitat de Catalunya, hi va assistir en 

representació del conseller de Justícia, 

Germà Gordó, i en la seva intervenció 

va ressaltar la importància d’aquesta 

trobada per “posar de manifest la 
transcendència dels col·legis” i 
d’alguna manera llançar un missatge 

a l’Administració que “a Catalunya els 
col·legis professionals fan una fun-
ció social de defensa dels interessos 
professionals però també de defen-
sa dels mateixos usuaris d’aquests 
serveis professionals, i per tant és 
una utilitat d’interès públic”. 

En un moment en què el Govern es-

panyol posa en dubte la funció pública 

i la utilitat dels col·legis professionals, 

Carles Sala, secretari d’Habitatge i Mi-

llora Urbana de la Generalitat de Ca-

talunya, va assenyalar “la necessitat 

Jutges i administradors 
analitzen les noves normatives

Aquest fòrum s’ha convertit en un espai de 
reflexió i anàlisi per a les dues professions

b Els assistents van debatre sobre el paper dels 
col·legis professionals i la seva funció social
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que els professionals col·legiats 
que es dediquin a aquesta activi-
tat estiguin adequadament prepa-
rats i en una situació de formació 
contínua”, i va afegir que el grau que 

s’imparteix a la Universitat Abat Oliba-

CEU ofereix aquestes capacitacions.

TEMES DE DEBAT. Durant la pri-

mera jornada es va ressaltar l’interès 

de la LAU a plantejar els principis 

bàsics de la liberalització del mercat 

de lloguer. Entre les novetats hi ha la 

llibertat de pacte entre les parts, la re-

ducció de cinc a tres anys en la dura-

da mínima del contracte de lloguer o la 

recuperació de l’immoble per part del 

propietari després del primer any de 

contracte. Les taules de treball també 

van debatre sobre el fet que la LAU 

permet monitoritzar el procediment de 

desnonament dels arrendataris que 

no compleixin les seves obligacions 

dineràries. 

La segona jornada va centrar el 

debat en les reformes introduïdes i 

pendents al projecte de reforma de 

la propietat horitzontal, la reclamació 

de deutes comunitaris en la reforma 

dels immobles i la qualificació pro-

fessional requerida en l’administrador 

de finques.M

bCinc taules de 
treball van tractar 
les noves normes 
immobiliàries 

FÒRUM

bVan reivindicar 
la necessitat de 
la preparació i la 
formació contínua




