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Girona, 11 d’abril de 2022 

 

 

Publicada al BOE de 8 d’abril de 2022  la Sentència del Tribunal Constitucional que anul.la 

part dels articles de la llei catalana que regula el preu del lloguer. 

 

 

El dia 8 d’abril de 2022, es va publicar al BOE la Sentència nº 37/2022, de 10 de març, que estima 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, tal com vam informar a la circular de data 17 de març de 2022. 

 

Així doncs, a partir del dia 8 d’abril, es va deixar d’aplicar la normativa catalana de limitació de preus del lloguer 

d’habitatges i les parts poden tornar a pactar lliurement la renda aplicable en un contracte d’arrendament 

d’habitatge.  

 

Respecte dels contractes firmats amb anterioritat al dia 8 d’abril de 2022, recordar-los que es mantindran igual i que la 

Sentència només té efectes per aquells contractes d’arrendament d’habitatge que es firmin a partir de la data indicada.  

 

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 

 


