
 
 

 

 
 

 
 
Memòria justificativa de recerca per a les convocatòries ACOM, AJOVE, 
ARAFI, ARIE, FJOVE, ISPC, PBR, RICIP 
 
 
La memòria justificativa consta de dues parts: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
 
 
 

 

Nom de la convocatòria  

PBR 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AJOVE Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya 

 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa no universitària 
FJOVE Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut 

ISPC Ajuts per a la realització de projectes de recerca, estudi i anàlisi sobre seguretat a Catalunya 

PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les 
Ciències Socials i les Humanitats 

RICIP Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau 

 
 

 





 
 

 

 
 

Resum en català  (màxim 300 paraules) 
El Grup de Recerca d´Accés a l´Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili ha portat a terme durant l´any 2011 una sèrie 
d´activitats gràcies a l´ajuda concedida per la convocatòria de l´AGAUR PBR-DGR 2010, que ha donat suport al Grup 
tant de forma directa (per exemple, en viatges i dietes) com indirecta (gràcies a l´ajuda prestada per la Sra. Helaine 
Cristina Madeira Santos, becària de suport al Grup de Recerca, que ha portat a terme tasques de coordinació i 
investigació). Així, el Grup ha portat a terme tasques d´investigació (per exemple, la signatura d´un Conveni amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb la finalitat de portar a terme en el termini de 3 anys l’elaboració d´un marc 
legislatiu sobre les tinences intermitges en el Dret català); tasques de formació (gràcies a la participació en Congressos 
i Jornades); esta coordinant una xarxa sobre grups d´habitatge (per exemple, mitjançant un Congrés internacional sobre 
habitatge celebrat a Granada); ha publicat llibres i articles científics (per exemple, la publicació dels treballs presentats 
en les III Jornades Internacionals de Housing de 2010); i finalment cal destacar que l´activitat del Grup ha tingut un gran 
impacte en els mitjans de comunicació. Tot aquest treball ha permès al Grup arribar a unes conclusions sobre el status 
quo de l´habitatge a Espanya, per exemple les mancances del mercat d´habitatge en propietat i en lloguer i els 
aspectes que cal reformar quant al règim tributari i processal d´aquestes formes de tinença immobiliària. La principal 
conclusió, però, és la necessitat de regular noves formes d´entendre la tinença de la terra tot seguint els models ja 
presents en altres països europeus (principalment, Anglaterra i Irlanda), com la propietat compartida i la propietat 
temporal, figures en les quals està aprofundint actualment el Grup de recerca. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The Research Group on Housing Access at the University Rovira i Virgili has undertaken during the year 2011 a 
number of activities thanks to the grant received from the AGAUR under the call PBR-DGR 2010, which has 
supported the Group both directly (for example, travel expenses) and indirectly (thanks to the assistance given 
by Mrs. Helaine Cristina Santos Madeira, scholar of the Research Group who has carried out both assistance 
and research tasks). The Group has carried out research tasks (for instance, reaching with the Catalan Housing 
Agency in order to carry out within the period of 3 years the development of a legislative framework for 
intermediate tenures in Catalan Law); training tasks (through the participation in conferences and seminars); is 
coordinating a network of housing research groups (GIPUR; for instance, through an international conference 
on housing held in Granada); has published scientific books and articles (for instance, the publication of the 
papers presented at the Third International Conference on Housing, 2010); finally, it should be noted that the 
Group´s research has had a great impact on the media. All this work has enabled the Group to reach some 
conclusions about the status quo of housing in Spain, for example the needs of both efficent ownership and 
rental markets and those taxation and procedure aspects concerning these tenancies that should be improved. 
The main conclusion, however, is the need to regulate new forms of understanding land tenure following the 
models already regulated in other European countries (mainly, in England  and Ireland), such as the shared 
ownership and the temporary property, tenancies in which the Research Group continues to deepen.  



 
 

 

 
 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
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Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca que 
tinguin com a finalitat l'estudi de temàtiques en l'àmbit de les ciències socials i les 

humanitats (PBR-DGR 2010) 
 

Memòria del Treball 
 

“Experiències catalanes, angleses i irlandeses en el millorament de l´accés a l´habitatge” 
Núm. Exp. 2010 00052. Investigador Principal: Dr. Sergio Nasarre Aznar 

 
1. Introducció 
 
El Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge 
(http://www.urv.cat/grups_recerca/housing/Benvinguda.html) està vinculat, a nivell 
nacional, amb el Grupo de Investigación internacional para el Desarrollo de la 
Propiedad Urbana y Rústica (GIPUR) (www.gipur.org) i, a nivell internacional, amb la 
European Network for Housing Research (ENHR, www.enhr.ibf.uu.se). El Grup té per 
objectiu l’estudi interdisciplinar del fenomen de l’habitatge i, especialment, l’anàlisi 
legal de les estructures jurídico-privades dels ordenaments jurídics català, espanyol i 
europeu relacionades amb aquesta temàtica. 
 
Les circumstàncies econòmiques actuals fan palesa la necessitat de portar a terme 
aquesta recerca. Efectivament, des de setembre de 2007 ens trobem enfront una crisi 
financera tant a nivell nacional com a nivell europeu i internacional, encara que s´està 
patint més a nivell espanyol. La gran dependència de la nostra economia en la propietat 
com a manera gairebé exclusiva d´accés a l´habitatge (mitjançant el crèdit hipotecari), 
ha provocat un enorme endeutament de les famílies sense precedents en el nostre país 
així com problemes de liquiditat en les entitats de crèdit. Les repercussions de la crisi en 
l´accés a l´habitatge està provocant un augment de la morositat de les famílies en el 
pagament dels seus préstecs hipotecaris (veure, a Europa, l´informe de la European 
Federation of National Organisations Working with Homeless, que ja va detectar al 
2005 que l´exclusió social per manca d´habitatge s´havia estès a noves classes socials, 
com famílies amb nens, immigrants, gent jove, afectant especialment a les dones, 
www.feantsa.org; veure, a Espanya, l´informe recent de l´Associació Hipotecària 
Espanyola (www.ahe.es) Actividad hipotecaria de octubre 2011 y previsiones 2012, que 
destaca que “en el mes de septiembre la tasa de dudosidad crédito hipotecario a 
hogares para adquisición de vivienda se situó en el 2,63% en comparación con el 
2,58% registrado en septiembre de 2010”). Aquest efecte s´ha vist multiplicat pel mal 
funcionament del nostre mercat d´habitatge en lloguer, tant públic com privat. Les 
reiterades campanyes per a potenciar-lo no han donat el resultat esperat. I és que hi han 
intents legislatius que no optimitzen noves vies d´accés a l´habitatge, com és la Llei 
sobre las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario), els REITs en Dret angloamericà, que pretenen dinamitzar el mercat de 
l´habitatge en lloguer (fins ara, sense èxit, doncs des de 2009 encara no s´ha creat cap 
(Diari CINCO DÍAS, versió digital, 27-1-2011), o el dubte sobre l’eficàcia de la Llei 
catalana 18/2007, d´Habitatge (per exemple, les expropiacions forçoses), recentment 
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modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre en parts fonamentals.  
 
De fet, l´interès per trobar noves formes de tinença immobiliària, com la shared 
ownership (propietat compartida) o el leasehold (arrendament a llarg termini), que tenen 
bastant d´èxit en d´altres països, podrien ajudar a evitar el sobreendeutament i la 
precarietat en els arrendaments. La Llei Catalana d´Habitatge de 2007 no recull cap 
tinença intermitja, que sí es contempla no obstant en el Decret 13/2010, de 2 de febrer, 
del Pla per al dret a l´habitatge 2009-2012 (art. 21), encara que amb importants 
problemes pràctics (per exemple, la seva compatibilitat amb la normativa sobre 
comunitat ordinària del Codi Civil de Catalunya). 
 
Aquesta realitat en l´accés a l´habitatge ajuda a contextualitzar la tasca portada a terme 
pel Grup de Recerca gràcies a l´atorgament per part de la Generalitat de Catalunya en 
Resolució de 21 de desembre de 2010 (en el marc de la convocatòria Batista i Roca) 
d´una subvenció per portar a terme un Projecte d´Investigació entorn a les “Experiències 
catalanes, angleses i irlandeses en el millorament de l´accés a l´habitatge” (Investigador 
Principal: Dr. Sergio Nasarre Aznar). 
 
2. Metodologia 
 
· La investigació ha estat realitzada pels següents professors universitaris, tot garantint 
la interdisciplinarietat del treball (Dret Civil Espanyol i Català, Dret Processal i Dret 
Tributari) i la seva internacionalització (Dret anglès, Dret irlandès i Dret francès): 

a) Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar (investigador principal), Catedràtic de Dret 
Civil, Universitat Rovira i Virgili. 

b) Dra. Estela Rivas Nieto, Professora Agregada de Dret Financer i Tributari, 
Universitat Rovira i Virgili. 

c) Dr. Frederic Adán Domènech, Professor Agregat de Dret Processal, Universitat 
Rovira i Virgili. 

d) Dra. Jane Ball,  Professora de Dret Immobiliari, University of Sheffield, Regne 
Unit. 

e) Dr. Padraic Kenna, Professor de Dret de l´Habitatge (Housing), National 
University of Ireland, Galway, Irlanda. 

f) Dr. Héctor Simón Moreno, Professor de Dret Civil, Universitat Rovira i Virgili. 
 
· L´aportació de cada investigador a la projecte de recerca s’ha dividit en diferents 
apartats en funció de seu perfil: 

a) El Prof. Dr. Sergio Nasarre, per a Espanya; el Dr. Padraik Kenna, per Irlanda; i 
la Dra. Jane Ball, per Anglaterra i França, s´han encarregat de l´anàlisi del 
context actual entorn a l´accès a un habitatge que evidencia la insuficiència del 
binomi propietat-habitatge en lloguer, a més de la necessitat de la seva 
reformulació.  

b) El Prof. Dr. Sergio Nasarre i el Dr. Héctor Simón s´han encarregat de l`anàlisi 
de l’habitatge en propietat i en lloguer, des de la seva vessant civil i hipotecària. 

c) La Dra. Estela Rivas i el Dr. Frederic Adán han portat a terme un anàlisi de 
l´habitatge en propietat i en lloguer des del punt de vista del dret financer i 
processal, respectivament. 

d) Anàlisi de les noves fórmules de tinença immobiliària proposades, a càrrec del 
Prof. Dr. Sergio Nasarre (presentació general de totes elles), Dr. Padraic Kenna 
(Irlanda), Dra. Jane Ball (Anglaterra i França), Dr. Simón (estudi en profunditat 
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d’elles des de la perspectiva del nostre Dret i com podrien implementar-se), Dra. 
Rivas (el seu possible tractament tributari) i Dr. Adán (el seu possible tractament 
processal). 

 
· En la composició de l´equip de recerca s´ha buscat el següent: 

a) Agrupar científics amb backgrounds interdisciplinaris que ajudin a l'estudi 
omnicomprensiu de les tinences intermèdies a Espanya i Catalunya: des del punt 
de vista civil, tributari, processal i de Drets Humans. 

b) Agrupar científics experts que coneguin la naturalesa de la problemàtica que 
s´intenta estudiar. Tots ells han tractat aquesta temàtica des de diverses 
perspectives en la seva trajectòria científica. 

c) Potenciar la creació d´un grup de recerca internacional i interdisciplinar. 
d) Adquirir per tal de portar la recerca a bon terme la bibliografia més actual i 

rellevant sobre l´accés a l´habitatge, que ha estat un element essencial de la 
investigació del Grup de Recerca. 
 

3. Resultats 
 
El Grup de Recerca d´Accés a l´Habitatge ha portat a terme les següents activitats 
gràcies a l´ajuda concedida pel Projecte Batista i Roca, el suport econòmic del qual ha 
donat suport al Grup tant de forma directa (per exemple, en viatges i dietes) com 
indirecta (gràcies principalment a l´ajuda prestada per la Sra. Helaine Cristina Madeira 
Santos, becària de suport al Grup de Recerca que ha portat a terme tasques de 
coordinació i investigació).  
 

3.1.  Investigació 
 
   1. 2011-2014. Signatura el 13 de desembre de 2011 d´un Conveni amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, organisme que s´integra en el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat principal de portar a terme 
en el termini de 3 anys l’elaboració d´un marc legislatiu sobre la propietat temporal i la 
propietat compartida, com a fórmules intermitges entre el domini i el lloguer per a 
flexibilitzar el mercat de l’habitatge. Les negociacions s´han mantingut durant l´any 
2011 amb el Sr. Carles Sala i Roca, secretari d´Habitatge i Millora Urbana del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, principalment a Barcelona. Per tant, el que és 
pretén és efectuar una proposta de regulació de la shared-ownership i del leaseholds en 
el nostre ordenament jurídic. 
 
   2. Setembre 2011. Membres del Grup d´Investigació formen part d´un projecte 
europeu coordinat pel ZERP (Centre for European Law and Politics at Bremen 
University, General Coordinator), que ha obtingut finançament del 7è Programa Marc 
de la Unió Europea. Efectivament, el Prof. Dr. Cristoph Schmid lidera el projecte 
europeu Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe. El seu objectiu 
principal és l´anàlisi de la regulació del contracte d´arrendament i de les polítiques 
d´habitatge tant en els Estats membres participants com en el patrimoni comunitari. Per 
tant, part de l´estudi consistirà necessàriament en l´anàlisi del contracte d´arrendament, 
del qual s´originen drets de naturalesa personal en alguns Estats membres (per exemple, 
a Espanya) i real en d´altres (per exemple, a Anglaterra a través del leasehold). En 
aquest projecte participen diferents universitats europees, entre elles la Universitat 
Rovira i Virgili. La presentació va tenir lloc l´1 de novembre de 2011 
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(http://www.zerp.uni-bremen.de), i en el mes d´abril ha tingut lloc el Kick-Off Meeting 
del Grup. 
 
     3. Setembre 2011. Per encàrrec exprés del Sr. Xavier Campà i de Ferrer, Subdirector 
General d´Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, i en successives 
comunicacions amb el Sr. Santiago Ballester i Muñoz, el Dr. Sergio Nasarre Aznar, 
investigador principal del Grup de Recerca, va redactar, en base a la documentació i 
instruccions rebudes, dos propostes de textos legals entre els dies 7 i 9 de setembre de 
2011:  

a) L´Avantprojecte de llei catalana sobre modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la protecció dels consumidors en 
l’àmbit hipotecari i de foment de l’accés a l’habitatge. La reforma de normativa catalana 
s’ha centrat en aquesta norma, doncs Catalunya té plenes competències en matèria de 
consum atenent als arts. 123 Estatut d’Autonomia de Catalunya i art. 51 de la 
Constitució Espanyola de 1978.  

b) La Proposta de proposició de llei, a tramitar davant les Corts Generals, per a 
la reforma de determinats aspectes del mercat hipotecari. 

Aquestes propostes han estat la base de les discussions que han tingut lloc els 
dies posteriors. A les reunions el Dr. Nasarre ha fet de relator, recollint les opinions dels 
assistents i implementant-les en els següents versions dels textos. El treball ha dut 
finalment a la presentació, el 17 de setembre de 2011, del text definitiu d’ambdós 
textos. El Dr. Sergio Nasarre ha comptat amb l’assistència en aquest procés del Dr. 
Héctor Simón Moreno, membre del Grup de Recerca.  
 
   4. Novembre 2011. Participació del Dr. Sergio Nasarre i de la Dra. Jane Ball al 
Coordination Committee de l’ENHR a Lillehammer, Noruega, a on es van discutir, 
entre d´altres coses, l´organització del Congrés ENHR 2013, que tindrà lloc a Tarragona 
(www.enhr2013.com/). El. Dr. Sergio Nasarre Aznar, el Dr. Héctor Simón Moreno, la 
Dra. Estela Rivas i el Dr. Frederic Adán forme part en aquest sentit del Local 
Organisation Committee del Congrés.  
 
   5. 2011. El Dr. Sergio Nasarre Aznar ha participat activament en la Runder Tisch 
durant l´any 2011 (2 sessions, al març de 2011 i a l’octubrede 2011), organitzada per la 
Verband Deutscher Pfandbriefbanken sobre la Flexibilität, Sicherheit und Effizienz der 
Grundpfandrechte in Europa (www.pfandbrief.de), que estudia els sistemes hipotecaris 
i registrals en l´Europa Central i de l´Est, el que té una relació directa amb 
l´assequibilitat de l´habitatge en propietat. 
 
6. Setembre de 2011. Defensa i superació amb èxit del treball final del Màster Oficial en 
Dret de l’Empresa i de la Contractació de la Sra. Helaine C. Madeira Santos sobre la 
hipoteca inversa, i ara prossegueix amb l’elaboració de la seva tesi doctoral en aquesta 
matèria, sota la direcció del Dr. Sergio Nasarre. 
 
7. 2011. Reunions periòdiques entre els investigadors per a aclarir blocs temàtics, els 
treballs a desenvolupar, els objectius i coordinació de conclusions. 
    

3.2.  Formació encarregada 
  
   1. National University of Ireland. La National University of Ireland de Galway (en 
particular, el Centre for Housing Law, Rights and Policy) organitza els dies 20 i 21 



 5

d´abril de 2012 la conferència internacional Contemporary Housing Issues in a 
Changing Europe, en el qual hi prendran part membres del Grup. Així, per exemple el 
Dr. Sergio Nasarre Aznar ha pres part com a ponent.  
  
  2. El Grup participa activament en l’organització del Curs d´Especialització per a 
Administradors de Finques, ofertat per la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili 
(http://www.fundacio.urv.cat/), i que dóna formació a aquells que desitgin orientar la 
seva carrera cap a l´administració de finques o perfeccionar i actualitzar els seus actuals 
coneixements en matèria de dret de l´habitatge. Aquesta formació s´emmarca en la nova 
figura de l´agent immobiliari prevista en l´art. 55 de la Llei 18/2007, d´habitatge de 
Catalunya, i en l´art. 553-15.5 del Codi Civil de Catalunya. 
 
  3. 2011. El Dr. Sergio Nasarre Aznar  imparteix les següents conferències   

- a la Jornada d’alternatives per l’accés a l’habitatge. Compra, lloguer, lloguer 
amb opció de compra, dret de superfície i altres, organitzada per l´Associació de 
Promotors–APCE en l´auditori Cosmocaixa, amb la conferència  “Aspectes jurídics 
associats”.  

- “Providing certainty to mortgage securitisation operations” y “Mortgages in 
Europe”. Universitat de Cambridge, Departament de Land Economy, 24 i 25 de febrer 
de 2011. 

- “Malas prácticas bancarias en la actividad hipotecaria”. Consejo General del 
Poder Judicial. Malas prácticas bancarias. Madrid, 30 de març de 2011. 

- “The worldwide financial crisis from a European approach: providing certainty 
to the mortgage markets”, University of Duke (Carolina del Nord, Estats Units), 
Durham, 9 d’agost de 2011. 

- “Malas prácticas bancarias. Soluciones desde Cataluña”, Facultat de Dret, 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 4 de novembre de 2011. 
 
 4. 2011. El Dr. Héctor Simón Moreno i la Dra. Jane Ball participen en el Congrés 
ENHR 2011 Mixité’: an urban and housing issue? Mixing people, housing and 
activities as the urban challenge of the future, celebrat a Toulouse, el primer amb la 
presentació oral del paper titulat “A condominium regime within one dwelling in Spain 
and Catalonia”. La seva participació va tindre lloc dintre del Workshop Legal Aspects 
of Housing, Land and Planning. El Congrés va girar entorn al terme “Mixité”, que ha 
assumit una posició destacada en el camp de les polítiques públiques en matèria 
d´habitatge (veure http://www.enhr2011.com). 
 

3.3.  Transferència de coneixement 
 
  1. Organització en el 2013 del Congrés Internacional de la ENHR a Tarragona, la més 
prestigiosa institució d’estudi de housing a Europa, en el qual s´analitzarà el dret a 
l´habitatge des d´una perspectiva multidisciplinar. Les últimes edicions han tingut lloc a 
Istanbul (2010) i Toulouse (2011). És un macrocongrés de caràcter internacional de fins 
a 400 investigadors i pràctics de l’habitatge de fins a 25 països, que té un important 
impacte tant científic com econòmic i mediàtic. El Congrés compta amb el suport de 
diverses entitats, com la Generalitat de Catalunya. Una versió provisional de la web del 
Congrés es pot consultar en www.enhr2013.com. 
 
   2. Novembre 2011. El Grup d’Investigació participa a la Setmana de la Ciència, 
organitzada conjuntament per diverses institucions publiques i privades, entre les quals 
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es troba la Universitat Rovira i Virgili, 
(http://www.urv.cat/recerca_innovacio/divulgacio/setmana_ciencia/2011/index.html). 
El Grup de Recerca pren part en aquesta activitat amb un estan sobre “Accés a 
l’habitatge”, amb l´objectiu de divulgar la nostra recerca entre els joves i el públic en 
general, tot copsant les seves opinions.  
 
    3. Març-abril 2011. Co-organització per part de la Universitat Rovira i Virgili (Prof. 
Dr. Sergio Nasarre Aznar, Invesitgador Principal del Grup de Recerca) i la Universitat 
de Granada (Prof. Dr. Antonio Orti Vallejo, catedràtic de Dret civil) del Workshop 
internacional Legal changing in European housing, land and planning law, en la 
Universitat de Granada, que va tractar sobre els canvis legislatius a Europa en matèria 
d’habitatge. En el Workshop van participar ponents tant nacionals com internacionals, 
incloent la majoria dels membres del Grup de Recerca, com el Dr. Sergio Nasarre Aznar 
(“Alternativas de acceso a la vivienda en derecho privado”); el Dr. Héctor Simón 
Moreno (“El régimen de propiedad horizontal en una misma vivienda (subcomunidad 
de propietarios)”; la Dra. Estela Rivas Nieto (“La tributación de la vivienda”); el Dr. 
Padraic Kenna (“The concept of adequate housing in the jurisprudence of international 
houwing rights accross Europe”), i la Dra. Jane Ball (“Shared ownerhip and 
leaseholds”). A més a més, el Workshop va servir com a plataforma per a la presentació 
dels Grups d´Investigació espanyols que es dediquen a l´estudi del housing, entre els 
quals es trobava el Grup de Recerca d´Accés a l´Habitatge. 
 
    4. Març 2011. Visita de la professora Magdalena Habdas al Master Universitari en 
Dret de l´Empresa i la Contractació, que va parlar principalment de la seva especialitat, 
és a dir, dels drets reals. Aquesta visita va donar l´oportunitat de parlar no solament del 
Grup de Recerca Internacional del que forma part (Grup de Trento, Common Core of 
European Private Law, http://www.common-core.org/), sinó també la situació de 
l´habitatge en propietat i en lloguer en la societat polonesa i a Europa.  
    

3.4. Publicacions 
 
   1. 2011. Publicació dels treballs presentats en les III Jornades Internacionals de 
Housing de 2010 en NASARRE AZNAR, Sergio (Dir.) i SIMÓN MORENO, Héctor 
(Coord.), El acceso a la vivienda en un contexto de crisis, Edisofer, Madrid, 2011. En 
aquests llibre han participat, a més de teòrics i pràctics de l’àmbit econòmic, com la 
Dra. Montserrat Pareja Eastaway i el Dr. Pere Segarra Roca, del dret civil, com el Dr. 
Alfonso Hernández Moreno i el Dr. Antonio Orti Vallejo, i del dret constitucional, com 
el Dr. Jordi Jaria i Manzano, tots els membres del Grup de Recerca: el Dr. Sergio 
Nasarre Aznar (“La insuficiencia de la normativa actual sobre el acceso a la vivienda 
en propiedad y en alquiler: la necesidad de instituciones jurídico-privadas alternativas 
para facilitar el acceso a la vivienda. Algunas propuestas”); la Dra. Jane Ball 
(“Fragmentando la propiedad para la asequibilidad: la “shared ownership” o 
“nuevas” tenencias en Inglaterra y Francia”); el Dr. Héctor Simón Moreno 
(“Propuestas de regulación para habitar parcialmente una vivienda”); la Dra. Estela 
Rivas Nieto (“La tributación de la vivienda habitual”); i el Dr. Frederic Adán 
Domènech (“Legislación procesal arrendaticia: soluciones y propuestas de mejora”). 

  2. Publicació del Dr. Sergio Nasarre Aznar (“Malas prácticas bancarias en la actividad 
hipotecaria”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Núm. 727, Setembre 2011). 
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3. Publicació de l’article, Sergio Nasarre i Carlos Ferrándiz, “Métodos alternativos de 
acceso a la vivienda en derecho privado”, Iuris, núm. 158, marzo 2011, pp. 36 a 42 i 80 
a 82, 2011. 

4. Publicació de l’article de Sergio Nasarre, “The integration of the mortgage markets in 
Europe” (Parte 1), Silesian Journal of Legal Studies (Polonia), 2011, Vol. 3, pp. 39 a 58. 

5. Publicació del llibre del Dr. Héctor Simón Moreno (La optimización de la hipoteca 
española desde la perspectiva europea, Bosch, Barcelona, 2011). 

6. Publicació de la Dra. Estela Rivas Nieto, “Aspectos conflictivos del establecimiento 
permanente”, en URQUIZU CAVALLÉ, Ángel, Aspectos jurídicos y financieros de la 
inversión empresarial española en China, Bosch, Madrid, 2012, pp. 165 a 191.   
 

3.5. Participació en comissions legislatives 
 

1. Setembre 2011. El Dr. Sergio Nasarre, assistit pel Dr. Héctor Simón, ha desenvolupat 
dos esborranys de projectes de llei encarregats pel Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya sobre la protecció de consumidors en l’àmbit hipotecari, un 
dels quals ja ha passat el tràmit d’audiència pública. 
 
2. Març 2012. Arrel dels treballs desenvolupats gràcies al projecte, el Dr. Sergio 
Nasarre ha estat nomenat membre de la “Mesa para el fomento del Alquiler” del 
Ministerio de Fomento, per a realitzar diverses modificacions en la normativa 
d’arrendaments per a facilitar l’accés a l’habitatge a través d’aquesta forma de tinença. 

 
3.6. Inspiració de modificacions legals 

 
Els treballs desenvolupats estan servint per desenvolupar un esborrany de projecte de 
llei sobre tinences intermitges, en col.laboració amb la Secretaria d’Habitatge i 
l’Agència de l’Habitatge de Cataluna. 

 
3.7. Mitjans de comunicació 

 
El grup ha tingut ja important presència als mitjans de comunicació tant escrits, com 
ràdio i televisió (local i TV3), així com als mitjans d’internet. Una petita mostra 
s’adjunta anexa a aquest informe. 
  
4. Conclusions 
 

De forma esquemàtica, les conclusions del treball desenvolupat fins al moment 
són les següents: 

 
a) L´actual situació de l´habitatge a Espanya està molt lluny de donar 

compliment als requeriments de l´art. 47 de la Constitució Espanyola (“Tots els 
espanyols tenen dret a gaudir d´un habitatge digne i adequat”). Efectivament, es pot 
constatar actualment que el binomi habitatge en propietat i en lloguer és insuficient per 
a complir amb aquest objectiu constitucional, el que fa palesa la necessitat de trobar 
noves formes tinença immobiliària. D´una banda, la preponderància de la societat 
espanyola per l´habitatge en propietat ha comportat un gran sobreendeutament de les 
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famílies i, com a conseqüència, un augment de les execucions hipotecàries (així, l´any 
2011 més de 160.000 famílies estaven involucrades en processos d´execució 
hipotecària, segons ADICAE); de l´altra, el nombre de desnonaments també ha anat 
augmentant en l´habitatge en lloguer, que és escàs, insegur i inaccessible de manera 
generalitzada. Les polítiques públiques tant estatals com locals s´han mostrat 
insuficients, per exemple a l´hora de proveir habitatges públics destinats a la compra o 
al lloguer, i, per tant, no han solucionat el greu problema d´assequibilitat dels habitatges 
que trobem en el sector privat. 

 
b) Quant al mercat de lloguer, Espanya es troba molt per sota de la mitjana 

europea (així, mentres que a Espanya el percentatge d´habitatge en lloguer en 2011 
només arribava al 10% -EUROSTAT-, a Alemanya arribava fins al 40%). Les mesures 
portades a terme pel legislador per a modificar aquesta situació no han tingut els 
resultats esperats. Efectivament, la pretesa dinamització del mercat de lloguer a través 
de les SOCIMI (2009), sobre la base dels REITs angloamericans, ha estat un fracàs. 
Una prova d´això és que durant els dos primers anys de vigència de la nova llei no s´ha 
constituït cap estructura d´aquest tipus. Això es degut, per exemple, a la seva tributació.  
A més, l’habitatge social no ha estat una via que pogués permetre descongestionar el 
mercat de l´habitatge en propietat ni reduir els preus en l´habitatge privat, promovent 
d´aquesta manera l´assequibilitat. Un dels problemes que explorem és com la seva 
naturalesa personal por influir en el seu poc atractiu com a via d’accés a l’habitatge, així 
com també que el preu de la renda a partir del 6è any sigui lliure i no referenciat, així 
com la manca de vertebració i professionalització del mercat de lloguer. En els Drets 
anglès i irlandès trobem la situació contrària, doncs l´arrendament a llarg termini és un 
estate on land que únicament es diferencia del domini (freehold) en que aquest es 
perpetu mentre que el leasehold té un termini (mera superioritat cronològica) que pot 
arribar fins els 999 anys. Per tant, els arrendataris se senten –i són- propietaris doncs 
ingressen al seu patrimoni un actiu pel temps que dura l’arrendament i poden finançar la 
seva adquisició mitjançant hipoteca. D’aquí parteix la idea de les tinences intermitges 
que estem desenvolupant. 

 
c) Quant a la propietat, podem destacar que la Llei 41/2007, de reforma del 

mercat hipotecari, que és insuficient per resoldre l´actual situació econòmica i financera. 
Així: a) no ha solucionat el problema de les pràctiques bancàries abusives, com són les 
denominades tying practices o pràctiques de vinculació, la supressió de les quals va ser 
recomanada pel Llibre Blanc de la Unió Europea sobre el crèdit hipotecari de desembre 
de 2007. És a dir, no solament el Dret espanyol no les va suprimir sinó que les va 
incorporat expressament; i les clàusules abusives en els préstecs hipotecaris (per 
exemple, clàusules de sòl, prohibició de venda de finca hipotecada, crèdits hipotecaris 
complexos i productes bancaris arriscats, veure la Sentència del Tribunal Suprem 16-12-
2009), que han sigut molt perjudicials per als consumidors, els quals han tingut que 
esperar molts anys per a que el Tribunal Suprem declari la seva nul·litat; b) a més, 
preveu mecanismes que fomenten la vinculació del deutor hipotecari amb una sola 
entitat de crèdit i la despatrimonialització del mateix un cop ha finalitzat. Així, la 
primera entitat pot denegar la subrogació d´un tercer hipotecari contra la expressa 
voluntat del consumidor si ofereix les mateixes condicions; i la hipoteca inversa permet 
als majors de 65 anys (o a les persones amb una gran dependència) rebre una quantitat 
de diners assegurats amb la seva residència habitual, que presumiblement van adquirir 
amb una primera hipoteca, ja amortitzada. És a dir, és un mecanisme que permet la 
vinculació d´una persona així com de les generacions futures amb una mateixa entitat 
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bancària; c) no dóna solució a determinades qüestions sobre els Fons de Titulització 
Hipotecària, per exemple quins són els drets dels inversors sobre el pool d´hipoteques 
(el que crea inseguretat jurídica en el mercat d´operacions passives); d) no fomenta la 
resolució extrajudicial de conflictes en el procediment d´execució hipotecària, per 
exemple mitjançant un procediment de mediació obligatori abans de l´inici del 
procediment. En aquest sentit, alguns Ajuntaments (com el de Terrassa) ja estan portant 
a terme mediacions amb les entitats de crèdit amb l´ajuda del Col·legi d´advocats així 
també com entitats sense ànim de lucre com Càritas o la pròpia Generalitat a través 
d’Ofideute; i e) a més, tampoc s´aborda la responsabilitat civil de les agències de 
qualificació ni s´instaura un procediment de subhasta més accessible i transparent, per 
exemple a través de mitjans electrònics com té lloc a la plataforma eBay.  
  

d) La tributació és un aspecte que pot incentivar o desincentivar un mode de 
tinença. Així, per a la promoció de l’ocupació dels habitatges buits, es proposa la 
imposició d’un recàrrec de l’IBI per a aquests. De la mateixa manera, es proposa la 
creació de deduccions de l’IBI per a l’habitatge habitual, facilitant d’aquesta manera 
l’accés a l’habitatge, sense incentivar ni desincentivar les segones i terceres residències 
però desincentivant la no-ocupació. 

 
e) Des del punt de vista processal, el legislador va modificar la LEC a través de 

la Llei 19/2009, de 23 de novembre, que vol agilitzar el procediment de desnonament, 
per exemple tot reduint a un mes el termini en el que l’arrendador ha de requerir 
extrajudicialment, però encara deixa sense solucionar alguns problemes importants. 
Així, es fa palesa la necessitat de reduir el temps de duració dels processos de 
desnonaments, principal font d´inseguretat per a l´arrendador. Això es podria solucionar 
amb la creació de jutjats especialitzats en matèria de propietat immoble. Però també 
s´han de trobar mesures per a solucionar ex ante els conflictes entre arrendador i 
arrendatari, tot promovent per exemple la conciliació extrajudicial mitjançant la 
mediació o l´arbitratge a través d´un tercer imparcial. Per tant, la Llei 19/2009 afavoreix 
la protecció del propietari i la recuperació de l’habitatge en un temps menor, 
possibilitant el llançament de l’inquilí de manera més immediata. 

 
f) Com a conseqüència de tot l´anterior, qualsevol solució haurà de tenir en 

compte la necessitat de descobrir noves formes d´entendre la tinença de la terra, és a dir, 
noves formes de tinença immobiliària, en particular la propietat compartida i la 
propietat temporal, fomentant l´assequibilitat, protegint adequadament al consumidor i 
incentivant l´actuació dels poders públics mitjançant polítiques socials. El model de 
l´habitatge en propietat (amb numeroses hipoteques a llarg termini) pot no ser, com s´ha 
evidenciat, suficient per garantir l´accés a un habitatge adequat, i els arrendaments 
tampoc són la solució malgrat els esforços legals. 

 
En aquest sentit, Anglaterra (i, després, Irlanda) ha estat un dels principals impulsors de 
les noves formes de tinença immobiliària. Per tant, atès l´escàs resultat des de l´àmbit 
públic, el Dret privat ha de coadjuvar a les intervencions i iniciativa pública, més enllà 
del dret d’aliments entre parents, per facilitar l´accés a l´habitatge, proposant 
institucions flexibilitzadores que ampliïn les maneres de tinença i d´accés a un 
habitatge, ja que en cas contrari no és descartable una intervenció directa del Dret 
constitucional. Al nostre parer, el Dret civil ha de cooperar en que es pugui superar el 
binomi “habitatge en propietat” - “habitatge en lloguer”, tot creant o donant empara a 
una sèrie d’institucions jurídico-privades que omplin la distància entre ambdues formes 
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de tinença. Aquest binomi provoca que hi hagi una bretxa d’assequibilitat entre 
l’habitatge en propietat i l’habitatge de lloguer que, ara per ara, no està coberta per les 
institucions del Codi Civil de Catalunya.  
 
Pel que fa al leasehold, no es poden desconèixer les dificultats que entranya la seva 
regulació al nostre sistema: a) aconseguir l’acceptació de que dos dominis plens (un 
limitat en el tems i l’altre sense limitar) recaiguin sobre un mateix bé; o bé b) poder 
concebre un domini que no sigui absolut en el temps (com una concessió administrativa 
per poder aparcar a una plaça de garatge per 99 anys); o bé c) regular “l’arrendament 
real”, entès com un dret real en cosa aliena.  
 
Pel que fa a l’esquema de la shared ownership es tracta essencialment de possibilitar 
que una persona que no tingui la possibilitat d’adquirir un habitatge en propietat d’una 
sola vegada –o no vulgui sobreendeutar-se- ho pugui anar fent de mica en mica. Per 
l’experiència anglesa, l’adquirent de la propietat compartida ha d’irradiar confiança i ha 
de tenir cert nivell d’ingressos (ho demostra l’experiència Irlandesa d’aquesta figura en 
temps de crisi) per a poder fer front al préstec hipotecari i al lloguer (sovint 
subvencionat). Per la seva condició de propietari des de bon començament, incentiva 
l’estalvi i la planificació de l’economia familiar encarada a la plena adquisició de 
l’habitatge. La qüestió se centra en com organitzar la coexistència de dos propietaris 
sobre un habitatge amb el dret d’un a anar adquirint la totalitat del mateix. S’han 
proposat tres vies: a) fer recaure sobre una mateixa persona la condició de propietari i 
de llogater; b) crear una societat civil entre ambdós de manera que l’ocupant no és ni 
arrendatari ni copropietari de l’habitatge sinó propietari d’una participació en una 
societat que organitza el condomini (solució francesa); o c) adoptar els patrimonis 
fiduciaris (trusts) i organitzar aquesta tinença mitjançant aquesta figura. Qualsevol 
d’aquestes solucions estan a l’abast del legislador català.  

 
g) Una altra qüestió en relació a l’accés a l’habitatge des del Dret privat és com 

s’organitza la cohabitació en un mateix habitatge de persones no relacionades entre sí 
que no formin família ni tampoc estiguin en cap cas de relació convivencial d’ajuda 
mútua (Llibre 2n CCC). Pel que fa als tradicionals drets d´ús i habitació, tal i com venen 
configurats al CCC, no són una alternativa real al binomi propietat-lloguer. Així, el seu 
caràcter assistencial pot dur a entendre que han de ser essencialment gratuïts, quan no 
necessàriament ha de ser així, doncs la seva onerositat no està prohibida expressament 
en la normativa catalana, però caldria un aclariment o desenvolupament en aquest sentit. 
Les seves limitacions en la disposició i el gravamen, així com les incerteses que causen 
als propietaris (ex. abast i duració) redueixen la seva eficàcia a l’àmbit assistencial. Per 
tant: a) o bé es reformulen, aclarint la possibilitat de que siguin onerosos i sense 
restriccions a la seva disposició i gravamen; b) o bé s’aclareix i millora el règim del 
contracte de “lloguer d’habitacions” que, ara per ara, no queda encabit a la LAU i ha 
d’anar a l’arrendament de coses de l’art. 1543 CC amb negatives conseqüències tant per 
a arrendador (ex. constitució lliure de subarrendaments, no es preveu fiança) com a per 
a l’arrendatari (ex. no hi ha pròrrogues forçoses, règim de les obres urgents, inexistència 
de drets d’aquisició preferent); c) o bé s’admet expressament i s’adapta la regulació de 
la propietat horitzontal del CCC per a poder-la constituir dins d’un mateix habitatge.  

 
h) Per la seva banda, la Llei d´habitatge de 2007 preveu dos mecanismes 

adaptats a la situació actual i al context d´habitatge urbà: per un costat, l´expropiació 
forçosa de l´usdefruit per l´infrautilització d´un habitatge; de l´altra, la masoveria 
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urbana, com a alternativa a les situacions de “okupació”, alhora que pot donar sortida a 
immobles no habitables. No obstant això, pel que fa a la primera, persisteix, ja que el 
PTSH 2010 no ha superat la fase de Projecte i, per tant, no s´ha explicat la manera en 
què s´ha de dur a terme a través de les zones de forta i acreditada demanda d´habitatge i 
la seva eficàcia real com a mecanisme facilitador d'accés a l´habitatge. I, pel que fa a la 
segona, la seva projectada regulació encara ha de perfeccionar-se: què succeeix quan 
part es paga en diners i part en ús, si té el masover els mateixos drets que l’arrendatari 
de la LAU, procediment especial de desnonament o no, a què abasta el dret d’ús, causes 
de resolució ad hoc (per exemple, no estar el propietari conforme amb les obres); etc.  

 
5. Impacte 
 
   1. En primer lloc, el Govern català, en Consell de Govern de 18 d´octubre de 2011, va 
acordar que el Govern impulsarà un procediment de mediació previ a l’inici 
d’expedients judicials d’execució hipotecària per tal d’evitar que, en cas d’impagament 
dels préstecs per dificultats econòmiques dels deutors, es produeixin desnonaments amb 
risc d’exclusió social. També s’inclouen previsions respecte dels interessos de demora 
dels préstecs i crèdits hipotecaris, per tal que no siguin superiors a 2,5 vegades l’interès 
legal del diner. Això demostra que el treball dut a terme pel Dr Sergio Nasarre Aznar 
amb l´assistència del Dr. Héctor Simón Moreno (elaboració de dos propostes 
legislatives), tots dos membres del Grup de Recerca, poden tenir finalment una 
repercussió en la societat i en l´accés a un habitatge. A més del que expressament es 
refereix el Govern, els dos textos inclouen altres mesures d´interès, per exemple els 
deures de l´entitat de crèdit de facilitar al consumidor determinada informació amb 
caràcter precontractual i d´avaluar la seva solvència. Si aquesta avaluació fos negativa, 
l´entitat ho haurà de posar en coneixement del consumidor.  
 
   2. En segon lloc, la signatura el 13 de desembre de 2011 d´un Conveni amb l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya és una prova de que la Generalitat de Catalunya confia en 
el Grup de Recerca per a la elaboració d´un Projecte de Llei per a la futura introducció 
de les tinences intermitges en el Dret català. Aquest Projecte té la seva base en els 
resultats esmentats anteriorment i en l bagatge científic del Grup de Recerca assolit des 
de la seva constitució. 
 
   3. En tercer lloc, destacar la publicació del llibre NASARRE AZNAR, Sergio (dir.), 
El acceso a la vivienda en un contexto de crisis, Madrid, 2011, Ed. Edisofer, on 
participen tots els membres del Grup de Recerca, el que pot tenir un impacte a nivell 
legislatiu i doctrinal al fomentar la discussió sobre les noves vies per accedir a un 
habitatge. 
 
   4. En quart lloc, l´any 2013 es celebrarà a Tarragona el Congrés Intenacional de la 
ENHR, dirigit pel Dr. Sergio Nasarre Aznar, investigador principal. L´acte serà un 
plataforma per a la discussió i divulgació de les activitats portades pel Grup de Recerca. 
El Congrés tindrà un gran impacte a nivell doctrinal i social.  
 
 A tot això s’ha d’afegir el que hem comentat a l’apartat de resultats. Adjuntem 
algunes mostres de les publicacions mencionades. 
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