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¿Què es valora al adquirir un habitatge?
Segons estudis realitzats, per l’adquisició 
del primer habitatge, el 93.1% dels 
consumidors considera “molt important” 
la bona distribució del habitatge.
L’aprofitament del espai, la qualitat dels 
materials, i la bona ubicació són dels 
primers aspectes més demandats pel futur 
comprador de manera espontània.

L’estudi revela que pràcticament la totalitat de futurs com-
pradors d’un habitatge a Espanya, (98%) considera im-
portant que l’espai del seu habitatge estigui ben distribuït 
i aprofitat.

També és rellevant que els acabats i 
materials siguin de qualitat i prime-
res marques. 9 de cada 10 perso-
nes entrevistades, consideren una 
qüestió important, i el 66% un as-
pecte “força” o “molt important”. 

La tendència del mercat immobilari 
posa de manifest més preocupació 
per la sostenibilitat de l’habitatge 

Novedosa sentència de l’Audiència Provincial 
de Cantàbria al comdemnar a presó d’un any 

a un llogater per fer malvé l’habitatge 
abans del llançament 

La preocupació per la sostenibilitat del habitatge i el seu 
impacte al medi ambient apareix com una tendència 
clara i així ho manifesten més del 88.4% dels enquestats 
com un atribut important. 

Tanmateix, l’arquitectura singular i disseny exterior atrac-
tiu és un altre dels aspectes rellevants, el 80% dels en-
trevistats amb intenció de comprar un habitatge en els 
propers tres anys, li dona menys importància.

Això es tradueix en que les prioritats al comprar el seu 
primer habitatge, la bona ubicació, amplitud d’espais, i 
distribució, la qualitat de materials, i bona comunicació 
son els aspectes més demandats.

Si més no, els resultats evidencien que davant l’ad-
quisició del primer habitatge existeix més pre-

ocupació per la sostenibilitat del 
habitatge, i això s’entén no 
únicament com l’impacte del 
mateix al medi ambient, sinó 
tambén en relació a la qualitat 
dels materials i l’eficiència dels 
mateixos.

L’Audiència Provincial de Cantàbria, confirma la condemna 
del Jutjat Penal nº4 de Santander, a un any de presó a un 
home que va desvalisar l’habitatge i va ocasionar danys i 
desperfectes abans de desallotjar-la.

L’Audiència considera que els fets han estat acreditats amb 
la prova documental que es va aportar: fotografies del con-
tracte d’arrendament i les realitzades desprès de marxar del 
habitatge per part del peritatge judicial. 

La sentència fa referència també a l’acta aixecada pel funcio-
nari a la data de llançament que va reflectit que no hi eren el 
mobiliari del habitatge, així com el deteriorament que tenia 
en el moment. La sala va concloure que los “daños no son 
explicables por el simple paso del tiempo, como resulta de 
los rayones en suelos, fractura de mármol del lavabo, los 
golpes en las puertas…y la ausencia de muebles”.
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