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Girona, 17 de març de 2022 

 

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional i anul.la part  

de la llei catalana que limita el preu dels lloguers d’habitatge 

 

El dia 10 de març de 2022, el Tribunal Constitucional va publicar la nota informativa 19/2022 per la que informava del dictat 

de la Sentència que estimava parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular contra la Llei 11/2020 

de 18 de setembre, en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge aprovada pel Parlament 

de Catalunya, declarant-la inconstitucional i anul·lant part dels seus articles. 

 

1) Perquè el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional alguns dels articles de la Llei catalana 

11/2020 de 18 de setembre? 

 

Segons la Sentència, el Ple del Tribunal Constitucional considera que els preceptes anul·lats suposen una invasió 

de competències que són en exclusiva de l’Estat Espanyol, ja que la Constitució Espanyola atribueix a l’Estat 

la tasca d’establir els criteris d’ordenació general de la contractació privada.  

 

2) Quins són els articles que s’han declarat nuls?  

 

Els articles anul·lats, principalment, són tots aquells relatius al règim de contenció i moderació de les rendes 

en els contractes d’arrendament d’habitatges i que regulen la determinació del preu del lloguer obligant a 

l’arrendador a aplicar-ne el preu més baix dels següents: preu de referència fixat per l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya o el preu fixat en contractes immediatament anteriors, així com tots aquells articles 

que imposen sancions de fins a 90.000 € per infraccions del règim de contenció de rendes.  

 

3) Així doncs, què suposa l’anul·lació dels referits articles? 

 

Hem de recordar que la finalitat de la Llei catalana de contenció de rendes, era la de contenir i moderar el preu del 

lloguer en determinades zones de Catalunya que, per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges 

de lloguer a un preu accessible, obstaculitzant, segons la Generalitat, l’accés a tota la població.   

Per tant, l’anul·lació dels referits articles significa que les parts podran tornar a pactar lliurement la renda 

aplicable en un contracte d’arrendament. 
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4) Quan tindrà efectes la Sentència del Tribunal Constitucional? 

 

La normativa catalana de contenció de rendes continuarà vigent fins a la publicació de la Sentència del Tribunal 

Constitucional al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que es preveu que tingui lloc en els propers dies.  

Així doncs, fins que la Sentència no sigui publicada, la normativa catalana de limitació de preus del lloguer 

d’habitatges seguirà vigent.  En el moment en el que deixi de ser d’aplicació, els hi ho comunicarem. 

 

5) Com afecta la Sentència als contractes firmats amb anterioritat a la seva publicació? 

 

L’Alt Tribunal deixa clar que els contractes d’arrendament d’habitatge celebrats amb anterioritat a la publicació de 

la Sentència al BOE es mantindran igual, mentre que, la Sentència només tindrà efectes per als contractes 

d’arrendament d’habitatge que es signin a partir de la data de la seva publicació al BOE.  

 

Per tant, si en els propers dies tenen previst subscriure un contracte d’arrendament d’habitatge i es veuen 

perjudicats per la llei de contenció de rendes, si decideixen demorar la firma fins a la publicació al BOE de la 

Sentència del Tribunal Constitucional, la part arrendadora i la part arrendatària, podran estipular lliurement la renda 

aplicable al contracte. 

 

 

Com sempre, estem a la seva disposició per assessorar-los jurídicament en aquesta matèria i per a resoldre els dubtes 

que els puguin sorgir al respecte. 

 

Atentament, 

 

Núria Camps Bossacoma 

Advocada (Col. ICAG Núm. 2981) 

Ribas Àlvarez Advocats 

 


