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1. La necessitat objectiva de la implementació 
de noves fòrmules d’accés a l’habitatge

La situació social i econòmica dels darrers anys, marcada per 
l’impacte de la crisi, ha incrementat notablement les dificultats 
de la ciutadania per a accedir a les formes tradicionals de tinença 
d’habitatge, que a l’Estat són, en ordre de magnitud, la propietat i el 
lloguer. D’altra banda, el pes de la propietat en termes quantitatius i 
sòcio‑culturals per davant del lloguer, ha fet que la crisi en el mercat 
immobiliari hagi agreujat les dificultats d’accés a l’habitatge per la via 
tradicional.

En aquest sentit, l’aturada en la concessió d’hipoteques per 
la reestructuració del conjunt del sector bancari, el tancament de 
nombroses promotores i la paralització de la construcció, i la situació 
econòmica global, amb l’elevat índex d’atur com a factor clau, van 
provocar que la via d’accés que històricament ha tingut més implantació 
es veiés notablement reduïda, i les compravendes, tant d’habitatges nous 
com de segona mà, van experimentar un descens dràstic.
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Paral·lelament, el mercat del lloguer, que tan sols representa al 
voltant del 15% del total d’habitatges a l’Estat, es va dinamitzar a causa 
de les esmentades dificultats d’accés a la propietat, i en els darrers 
anys els contractes de lloguer han experimentat un increment, que 
s’ha complementat, a mesura que la situació econòmica ha millorat, 
amb un increment de les rendes mitjanes, especialment a Barcelona i 
la seva zona metropolitana.

Amb aquest panorama, sembla força evident que cal promoure 
noves formes de tinença, com la propietat temporal i la propietat 
compartida, més enllà de continuar amb l’aposta per fomentar el 
lloguer com a forma d’accés a l’habitatge socialment més acceptada 
que permeti acostar‑nos als nivells de països europeus en què ens 
emmirallem (on el lloguer pot suposar des del 30% al 60% del 
total d’habitatges).

2. Elements pràctics de l’aplicació de 
la propietat temporal i la propietat 
compartida

La Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya permet que al nostre país es puguin donar noves vies 
d’accés a l’habitatge que complementin les actuals i actuïn com a 
alternatives viables i efectives per a persones que, per diferents tipus 
de raons, o no poden o no volen optar per les formes tradicionals de la 
propietat o el lloguer a l’hora d’accedir a l’habitatge.

Hi ha, doncs, alguns supòsits pràctics d’aplicació de la propietat 
temporal i la propietat compartida que permeten veure’n el potencial:

A. Propietaris d’habitatges que no poden pagar la totalitat de la 
hipoteca pendent però poden pagar‑ne una part.

Es poden quedar a l’habitatge amb una participació de propietat 
compartida equivalent a la part d’hipoteca que poden pagar.

Per l’entitat financera té l’avantatge que no s’ha de quedar amb 
la propietat de tot l’habitatge. Pels usuaris, poden mantenir‑se a 
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l’habitatge de forma estable i recuperar la propietat en el futur si la 
seva situació millora.

B. Possibilitats de donar sortida a l’estoc d’habitatges sobretot en 
zones on hi ha demanda però aquesta demanda necessita condicions 
de preu més assequibles.

Les propietats temporals i compartides suposen opcions d’accés a 
l’habitatge a preus molt més assequi–bles que la plena propietat.

Pels usuaris l’avantatge és que els facilita l’accés, pels 
propietaris de l’estoc, possibilitat d’ocupar‑lo minimitzant les 
pèrdues, que ara no existeix.

C. Cobrir necessitats d’accés a l’habitatge no definitives, sinó 
temporals, per raons de:

• Mobilitat laboral (cada cop més freqüents): es treballa a una 
empresa estrangera i es produeix un traslladat a Catalunya per 10 
anys, amb la meva família.

• Edat: es tenen 70 anys i es necessiten diners en aquest moment i 
s’és propietari de l’habitatge.

• Lleure i turisme. Es tenen, per exemple, 2 fills de 3 i 5 anys i 
es voldria un habitatge a la platja per anar‑hi els estius mentre 
siguin petits. Quan siguin grans, ja no voldran venir i amb la 
parella es preferirà viatjar els estius.

En els 3 supòsits, comprar un habitatge en propietat temporal 
pot ser un recurs. En el cas del segon supòsit, és el mateix però a 
l’inrevés. La persona gran propietària pot vendre el seu habitatge 
a un tercer i quedar‑se la propietat temporal pels anys que 
corresponguin.

Pels usuaris, l’avantatge és que accedeixen a un habitatge en 
unes condicions que s’adapten millor a les seves necessitats.

D. Herències d’un habitatge que necessita obres de reparació, sense 
que l’hereu tingui recursos per fer‑les, però que alhora tampoc vol 
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vendre l’habitatge ja que, per exemple, voldria que fos pel fill quan 
sigui gran.

En aquest cas, la venda de l’habitatge per un període d’anys 
limitat fins que el fill el necessiti pot ser una bona solució. 
L’usuari assumirà les obres al seu càrrec donat que té assegurada 
la permanència a l’habitatge durant el temps estipulat i li sortirà a 
compte.

E. Propietaris d’un habitatge que necessitarien disposar d’uns diners 
en efectiu ara però també necessitarien uns ingressos mensuals per 
complementar els ingressos, com per exemple la pensió.

Pot llogar l’habitatge però això no donarà cap ingrés en efectiu 
en aquest moment. També existeix temença per si no l’arrendatari 
no paga el lloguer i haver de seguir assumint les despeses de 
l’habitatge.

Si ven l’habitatge en propietat compartida, obté ara uns 
ingressos de cop i a la vegada anirà cobrant mensualment la 
contraprestació que fixi. Existeix més seguretat de cobrar aquests 
diners que si fos un lloguer ja que l’usuari de l’habitatge difícilment 
deixarà de pagar el “lloguer” ja que això implicaria perdre la seva 
propietat compartida.

F. Finalment, el cas més freqüent de tots: parelles que viuen a 
Barcelona i tenen uns ingressos mensuals entre els 2 de 2.000 €. 
Tenen una certa estabilitat a la feina i han volgut comprar un pis a 
Barcelona però és una ciutat cara i els preus no permeten accedir 
a un pis. Han considerat el lloguer, però prefereixen una fórmula 
més estable que no obligui cada 3 anys a negociar si es podem 
quedar o no a l’habitatge o si els pugen el lloguer més o menys. 
També voldrien una fórmula que els permetés estalviar els diners 
que hi inverteixin. Òbviament, la propietat compartida s’ajusta a la 
perfecció a aquesta demanda.
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3. L’anul·lació parcial de la Llei 19/2015 
per part del Tribunal Constitucional a 
petició del Govern del Regne d’Espanya

Malgrat que la implantació de la Llei 19/2015 suposava des de tots els 
punts de vista una mesura positiva en l’objectiu d’ampliar el ventall 
d’opcions d’accés a l’habitatge per part de la ciutadania, el Govern de 
l’Estat va presentar‑hi recurs d’inconstitucionalitat el 29 d’abril de 2016, 
admès a tràmit pel TC el 31 de maig d’aquell any.

En el seu recurs, el Govern de l’Estat considerava que la Llei 
aprovada pel Parlament de Catalunya “trencava amb la igualtat 
de regulació del dret de propietat”, afegint que “desconfigurava 
la propietat d’un habitatge com un dret irrevocable i perpetu per 
a convertir‑lo en temporal i revocable”. Des de la perspectiva del 
Govern de l’Estat, la llei incidia “en la naturalesa mateixa del dret a la 
propietat”.

Alhora, el Govern espanyol considerava que el seu plantejament era 
coincident amb el del dictamen del Consell d’Estat, en el sentit que la Llei 
19/2015 “excedia les competències que té atribuïdes per a la conservació, 
modificació i desenvolupament del seu Dret Civil especial”.

Davant aquest plantejament, el Govern de la Generalitat 
considerava que la llei no creava una nova forma de dret a la propietat, 
sinó que la modulava afegint un factor de temporalitat. Així, es 
considerava que la propietat temporal és el mateix dret de propietat 
ordinària, però amb la particularitat de la seva durada limitada en el 
temps.

Es tracta, per tant, d’una modalitat de propietat a terminis, amb 
un poder jurídic idèntic als del propietari ordinari, i en conseqüència 
la regulació establerta no constituïa un règim jurídic peculiar ampli 
i de gran novetat, ni podia considerar‑se una nova institució civil, 
sinó que s’incorporava a la regulació genèrica i tradicional del dret 
de la propietat admetent que es pugui limitar a un termini mínim i 
màxim.
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Finalment, la Generalitat posava de manifest que el recurs contra 
la Llei 19/2015 ignorava l’existència d’un dret civil propi i vigent a 
Catalunya amb anterioritat a la Constitució de 1978.

Actualització: A data d’avui, la Sentència dictada pel Tribunal 
Constitucional el 6 de juliol de 2017 ha donat la raó a la Generalitat i 
les dues figures regulades a la Llei 19/2015 són plenament vigents, atès 
que el tribunal va acordar desestimar el recurs en considerar que la 
regulació de la propietat temporal introduïda per la Llei 19/2015 és un 
supòsit de creixement orgànic del dret civil especial de Catalunya que 
troba empara en la competència del legislador català per desenvolupar 
el seu dret civil especial i, per tant, afirma la constitucionalitat de la 
norma impugnada i desestima íntegrament la demanda de l’Estat.










