INFOCAMBRA
CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE SABADELL I COMARCA

ITAT DE CATA
L
RA

tadania
Ciu

NYA
LU

GEN
E

Empreses

E

s

i Associac
tats
ion
ti
n

1 i 2. Pere Aragonés, nou President de la 3 a 6. Entrevista: Sr. Eloi Cortés Serra,
Generalitat de Catalunya, tres mesos desprès regidor d’Acció Social i Habitatge a Sabadell
8. L’organització juvenil Arran ataca la seu
de Cambra Propietat Urbana de Tarragona

9. ACTES CENTENARI: Més de 250 dibuixos
entregats en el nostre concurs dibuix infan�l

11 i 12. Contractes de Temporada (3) - Quina 13. No�cies relacionades amb el sector de
ﬁscalitat tenen aquest �pus de documents? l’habitatge i del món de la propietat privada

EDITORIAL - Tenim Opinió!

INFOCAMBRA

Vacunem-nos tots contra la intolerància, l’odi
i la llibertat d’expressió mal entensa!
Les darreres setmanes hem vist com el procés de vacunació contra Covid19 s'ha anat
accelerant de manera important, i sembla, tant de bo sigui així, que el compromís d'arribar a
l'es�u amb el 70% de la població de tot el territori espanyol amb com a mínim una primera dosi
del vaccí al nostre cos es podrà complir. Una no�cia que ens ha de servir per aconseguir com
més aviat millor situar-nos en allò que s'ha anomenat la "nova normalitat" que ens perme�
recuperar sensacions imprescindibles per a les nostres vides i el nostre estat d'ànim: fer-nos
una bona abraçada, una trobada amb amics o visitar aquells familiars que no veiem des de fa
més d'un any.
Una millora en la situació sanitària per la pandèmia que pa�m des de fa més d'un any, que ha
provocat que des del govern espanyol s'hagi pres la decisió d'aixecar l'estat d'alarma que va
entrar en vigor l'octubre del 2020 i per tant també gran part de les mesures restric�ves
existents, sobretot pel que fa a la mobilitat territorial i a la prohibició de transitar segons a
quines hores per les ciutats. Un alleugeriment, però que també ha arribat amb imatges força
preocupants, arreu de l'estat, de milers de persones, molts d'ells joves, que han ocupat els
carrers de forma desmesurada en ac�tud fes�va, i en la majoria dels casos incomplint algunes
restriccions existents, sobretot aquella que diu impedeix la reunió de més de sis persones i el
distanciament social encara vigent, i apel·lant per fer-ho, a la seva llibertat individual.
D'altra banda, a mitjans de mes, vàrem conèixer que la seu central de la Cambra de la Propietat
Urbana de Tarragona havia pa�t un atac vandàlic per part de l'organització juvenil ARRAN, on
en altres pintades a la façana es podien llegir frases com: "Acabarem amb vosaltros" o "Morta
la propietat privada". Una acció d'in�midació, cap als nostres companys tarragonins, que des
de la nostra en�tat volem condemnar de manera enèrgica perquè entenem que tots els
posicionaments són lícits en una democràcia, però mai aquells que es volen imposar amb actes
de violència o força.
Dues situacions que ens porten a plantejar-nos, molt seriosament, si més enllà de l'efec�vitat
real que puguin tenir les conegudes vacunes: Pﬁzer, Astraseneca, Moderna o Jansen, i que en
serveixin per fer un pas endavant com a societat, aconseguint la desitjada immunitat de ramat,
no ens cal una segona vacuna de caràcter social, la que ens perme� entendre que cal respectar
el bé i l'espai comú, cuidar-nos com a societat i també al veí més proper, i sobretot, respectar
tots aquells que pensen diferent de tu, perquè com deia o com a mínim se li ha atribuït moltes
vegades al pensador francès Voltaire "No es�c d’acord amb allò que dius, però defendré amb la
meva vida, el teu dret a poder-ho dir".
I per tant, cal fer un esforç per situar-nos tots en el posicionament del teu "adversari" per
entendre el perquè del seu pensament i defensar-ne que ho pugui expressar lliurement també
en la societat de la qual tu formes part, hauria de ser, sens dubte, el màxim objec�u d'algú que
entén la societat on viu com un col·lec�u amb diferents sensibilitats i ideologies, però on la
força dels arguments i les raons acreditades sor�nt guanyadors davant les agressions gratuïtes
i el pensament fron�sta.

Cent anys al servei dels propietaris
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Pere Aragonès nou president de la Generalitat de
Catalunya, gairebé cent dies després de les eleccions
El passat divendres dia 21 de maig, després de dos intents fallits on no es van aconseguir les
majories necessàries per aconseguir-ho, el Parlament de Catalunya va escollir Pere Aragonès
com el 132è president de la Generalitat amb els vots favorables d'Esquerra (33), Junts per
Catalunya (32) i la Cup (9), que sumen 74 escons del total de 134 diputats, d'altra banda, el PSC
(34), Vox (11), En ComúPodem (8), Ciutadans (6) i PP (3) hi han votat en contra. Una xifra que
converteixen Aragonès en el tercer líder polí�c del país amb més suport rebut des de la
res�tució de la democrà�ca, només superat per les àmplies majories de Jordi Pujol de l'any
1980 i 1984.
Una elecció, però que no ha estat gens fàcil, ja que s'ha produït gairebé tres mesos després de
les eleccions, celebrades el 15 de febrer, i en mig d'un ambient de desconﬁança i �bantor, que
s'ha fet evident i públic entre les diferents formacions que ho han fet possible, i que ha dut que
s'hagi tancat a només quatre dies, que el rellotge d'uns nous comicis comences a funcionar.
Durant el seu discurs de presa d'inves�dura, davant de la resta de parlamentaris, Aragonès va
destacar que el cicle polí�c que tot just ara comença té una "evident voluntat progressista", i
vol centrar els seus esforços en primer lloc a treballar per una reconstrucció econòmica que
actuï com la base d'una recuperació social, per a molts dels sectors que s'han vist afectats per
la pandèmia de la Covid-19, i en aquest mateix sen�t es va comprometre a fer una inversió de
xoc de 700 milions d'euros els primers cent dies de ges�ó del nou govern català.

Cent anys al servei dels propietaris
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A més, també va apuntar que: "em comprometo no a ser un president d'Esquerra, sinó a ser
un president per a tothom", i es va mostrar disposat a treballar "de valent" per aconseguir una
administració pública "molt més eﬁcient i àgil" i va apuntar que cal tancar pactes per
aconseguir �rar endavant una vintena de lleis que segons Aragonès són imprescindibles per
donar respostes a la ciutadania, i que segons va dir "són aturades per manca de voluntat
polí�ca", i també una desena d'acords nacionals a posar-los en funcionament, també amb la
par�cipació d'en�tats socials, per intentar donar resposta en molts dels aspectes pel bon
funcionament del territori català.

Exclm. Pere Aragonés
- President Generalitat -

Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, desitgem la major de les sorts
a l'Il·lustríssim nou President, Pere Aragonès, al capdavant del govern de la Generalitat de
Catalunya pels quatre anys vinents, ja que entenem que la seva eﬁciència i eﬁcàcia i del seu
equip de treball, mitjançant les diferents conselleries, seran la millor manera de donar
respostes a l'immens repte social i econòmic que suposarà treballar perquè ningú es quedi
enrere per culpa dels efectes col·laterals provocats per la pandèmia de la Covid-19, i alhora
governar i legislar fent un equilibri per donar respostes a totes les necessitats de diferents
col·lec�us amb visions diferents i postulats contraris.
Per tant, des de la nostra en�tat amb cent anys al servei de la propietat privada, i coneixedors
que l'accés a l'habitatge és avui dia un dels principals problemes que pateixen milers de
persones a Catalunya, ens posem a disposició del nou govern català, per intentar de manera
conjunta buscar respostes que �nguin com a objec�u ﬁnal fer possible garan�r un dret que
tothom hauria de tenir garan�t, i de retruc cercar fórmules perquè aquesta necessitat no
arribi des de la pressió i legislació abusiva d'aquells pe�ts i mitjans tenidors que posen les
seves ﬁnques al mercat de lloguer i garanteixen també una llar per a qui ho necessita.
Cent anys al servei dels propietaris
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ENTREVISTA:
Sr. Eloi Cortés Serra, regidor d’Acció Social i Habitatge a Sabadell

“S’ha legislat el lloguer
d’habitatge massa ràpid i no ha
permès un debat necessari on es
tingui en compte a tothom”
Per començar, és evident, que els seus dos primers anys al davant de la regidora d'Acció Social
i Habitatge, s'han vist marcats per la pandèmia de la Covid-19. Com es van adaptar per
respondre a les necessitats assistencials de la seva regidoria? Quina és la feina que s'ha fet
durant tot aquest temps per ajudar a la gent més vulnerable?
Vam tenir pocs mesos per entrar a l'Ajuntament i posar-ho tot en marxa, des que va haver-hi
el canvi de govern municipal, i per tant, aquí hi ha tota una feina de formigueta, d'anar posant
tots els fonaments per tirar endavant tots els projectes que portàvem en el nostre programa
electoral, que van quedar aturats quan va esclatar la pandèmia i que després hem pogut
reprendre. Alguns d'aquests projectes els hem pogut continuar de la mateixa manera que
estaven pensats, d'altres sí que és cert, com en el tema d'habitatge, es van veure afectats en
el moment més dur del conﬁnament, però de seguida que van adaptar-nos a la modalitat del
teletreball els professionals van continuar treballant.
Per exemple, el pla de millora urbana que hem presentat a Roureda, s'hi va anar treballant
durant la pandèmia, però òbviament hi ha una part molt important dels recursos existents
que s'ha destinat també a fer aquesta xarxa de protecció per a les persones especialment des
de l'àmbit on tinc responsabilitat com a regidor, a Acció Social i Habitatge, perquè és un dels
àmbits on hi ha hagut més impacte.
Hem de pensar que pel que fa a les atencions als usuaris dels serveis socials que comparat
amb altres anys, els mesos d'abril, maig i juny s'havia incrementat l'atenció un 70% respecte
al mateix període de l'any anterior. I per tant, això s'ha centrat, en primer lloc garantir
l'atenció per part dels nostres professionals, i per tant, encara que fos mitjançant el teletreball
garantir que podíem continuar donant aquest servei, mitjançant entrevistes i contactes amb
els usuaris en situació de més vulnerabilitat. Una segona línia d'abocar tots els recursos que
han sigut necessaris, i per tant dels 8MEU destinats per fer front a la Covid, i d'aquests gairebé
3MEU han anat destinats a l'àmbit social, sobretot per donar resposta al 'sensellarisme', i en
tercer lloc, que un cop passat el primer moment de xoc, siguem capaços de continuar donant
resposta.
Crec que el balanç és positiu, perquè hem pogut estar donant respostes a totes les necessitats
que s'han presentat, tot i els pocs recursos que hem tingut, i la necessitat de més recursos que
de ben segur ens haguessin fet falta. I també, per una cosa que segurament vist en
perspectiva és molt fàcil que ho haguéssim fet d'una manera diferent o no, però en aquell
moment, ningú en sabia més, perquè era la primera vegada que ens trobéssim on ens
trobéssim, vivíem una situació així per primera vegada.
Cent anys al servei dels propietaris
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Ara que sembla que el procés de vacunació està donant els seus fruits i que és possible
arribar a la desitjada 'immunitat de ramat'. Quines seran les accions futures per donar
respostes a tots aquells veïns/es de Sabadell que ho necessi�n els mesos vinents?
Des de l'Ajuntament de Sabadell a l'inici sí que distingíem a l'àrea de Serveis Socials molt
entre usuaris habituals i els usuaris que venien derivats de la Covid-19, ara ja fa mesos que
hem deixat de fer aquesta diferenciació, perquè després d'un any i dos mesos ja no podem
distingir tot aquest temps a la xarxa de serveis socials vol dir que algun problema hi ha, i que
no els podem separar per persones afectades o no per la pandèmia, i per tant aquí hi ha un
gruix de persones que han entrat a la xarxa de serveis socials per tal de rebre alguns tipus de
suport i de moment hi han continuat.
També és cert que va existir un gruix important d'usuaris que van estar els primers sis o set
mesos requerint el nostre suport, i que després ja no han necessitat la nostra ajuda. Per
exemple, en el cas del Rebost Solidari, teníem uns 1900 usuaris abans de la pandèmia, vàrem
arribar als 2600 usuaris a l'estiu, i en aquests moments estem al voltant de les 2.200 persones
a qui es presta suport, per tant hi ha unes 400 famílies que han estat rebent aquest suport
durant un temps i que després l'han deixat de demanar. I aquesta és una dada positiva perquè
això vol dir que des dels mesos d'estiu no s'ha incrementat la petició d'ajuda per part de més
gent a la ciutat de Sabadell.

En aquest sentit, nosaltres també teníem una previsió força negativa que era situar-nos en les
3.200 famílies a l'estiu, i ens vàrem quedar a les 2.600 famílies. I això vol dir que les mesures
que s'han aplicat dels ERTO's, de les moratòries dels lloguers, les moratòries dels
desnonaments o les renovacions automàtiques dels contractes de lloguer, de ben segur, han
esmorteït l'impacte real d'aquesta pandèmia.
La previsió del que succeirà, d'ara endavant, en l'àmbit de números un cop s'aixequen
aquestes mesures, es fa difícil de fer, nosaltres en matèria d'habitatge sí que tenim clars i
identiﬁcats tots els casos dels quals fem seguiment dels casos que tenen desnonaments
prorrogats, tenen problemes per renovar contractes de lloguer que ho han salvat amb els
pròrrogues automàtiques, però llavors sí que es preveu un cert esclat en aquest sentit.
Per donar resposta estem aplicant tres línies, en l'àmbit local incrementar o poder dotar de
més diners per ajudar a les persones a pagar, en l'àmbit d'urgència, els seus lloguers o
eliminar deutes i reforçat tot l'acompanyament i mediació amb els grans tenidors per evitar
els llançaments de famílies vulnerables. I a nivell més 'macro' treballar per legislar i garantir
una protecció a aquestes persones perquè al ﬁnal estem parlant d'aquests fons voltors o
grans propietaris que si no existeix una llei molt ben feta i que els obliga, per molts que des de
l'Ajuntament de Sabadell, els hi diguem no es faran cas, i per tant cal estudiar la manera
d'establir una legislació a tot Catalunya.
Cent anys al servei dels propietaris
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Caldria treballar per establir una regulació del mercat d'habitatge de lloguer consensuada
futura on hi par�cipessin tots els actors implicats?
En aquest tema, al meu entendre, hi ha dos principals problemes, relacionats entre ells, el
primer que és veritat que moltes vegades es legisla en l'àmbit d'urgència, perquè cal fer-ho,
sense aprofundir en el tema, i per això el PSC no va votar a favor de la llei de contenció de
rendes, perquè a més era una llei que ja tenia dos dictàmens en contra del Consell de
Garanties Estatutàries, per tocar tot el tema que regula el tema contractual.
Per tant, aquí hi ha una idea que si cal legislar amb una matèria tan delicada com és
l'habitatge que afecta els inquilins i també els propietaris fem-ho bé. I després aquí podem
obrir el debat si ﬁnalment ha de ser una llei de control dels lloguers, el que hem d'impedir són
les pujades abusives per exemple en les renovacions del contracte, o entre any a any no es
pot pujar el lloguer, d'un vint o trenta per cent. O potser s'han d'estudiar altres opcions com
les que presenta el Ministerio de la Vivienda o un informe de l'FMI que deia de no controlar
els lloguers, però sí que proposava un impost pels pisos buits.
Per tant, s'ha legislat el tema dels lloguers de manera tan ràpida, que no ha permès el debat,
i que de vegades, també fa la sensació que es fa una mica perquè s'acabi anul·lant i podem
dir que han tombat una altra llei social. Sobretot quan el Consell de Garanties Estatutàries
t'està dient aquests onze articles, no són constitucionals ni estatutaris.
Però, és evident, que el tema de l'habitatge s'ha d'afrontar, però caldria diferenciar el que
s'entén com a petit propietari amb el gran tenidor o el fons 'voltor' nu i cru, que al ﬁnal són
els que generen els autèntics problemes. Perquè ﬁnalment qui no atén la trucada dels
organismes públics i provoca tota aquesta crisi són els grans tenidors, i per tant, els esforços
crec que s'han de posar en controlar la seva acció, i no igualar un petit propietari o un
particular amb els fons d'inversió, perquè és una barbaritat posar-los al mateix nivell.
Ens agradaria que ens fes una anàlisi de l'oferta pública d'habitatge a Sabadell i quines
mesures creu que es podrien dur a terme d'aquí a poc temps per incen�var l'augment per
donar resposta a la creixent demanda de pisos? I com l'oferta privada pogués esdevenir
efec�u dins el mercat públic de lloguer?
A Sabadell hi ha unes 85.000 llars, i VIMUSA amb tota la seva història ha construït 8.000
habitatges, des de l'any 1958, això vol dir, que si tots aquests pisos, que s'han ediﬁcat
haguessin fet de lloguer, voldria dir que tindríem el deu per cent del parc d'habitatges de
lloguer o de HPO perpetu.
La realitat diu que avui teniu 1578 habitatges públics, només comptabilitzant els de
l'Ajuntament de Sabadell, que això suposa un 1,7% del total. Per tant, podríem dir que estem
bé comparats amb altres ciutats, ja que ens situem dins dels quinze municipis espanyols, amb
més habitatge públic, però evidentment estem molt lluny. A Sabadell ara comencem
novament a construir habitatge públic, però no s'havia construït des de l'any 2010, i es van
entregar les darreres claus l'any 2013.
Al meu entendre, hi ha dues vies possibles, reactivar la construcció d'habitatge públic i l'altra
explorar altres vies com és la compra a través del dret a 'tempteig i retracte', que és també
una manera d'evitar que aquests grans fons inversors especulin amb l'habitatge que està
buit a la nostra ciutat.
Cent anys al servei dels propietaris
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Des de l'Ajuntament de Sabadell ens vàreu presentar fa un parell de mesos un conjunt de
noves construccions d'habitatge públic que teniu pensat construir els anys vinents. Quines
són aquestes propostes? On es construiran? Quins terminis estan previstos?
Dins del nostre mandat municipal, iniciarem vuit promocions, que donaran com a resultat un
total de 528 habitatges nous. Dues primeres que ja han començat que són la que hi ha a
Carretera de Barcelona (21 habitatges) i Francesc Layret (32 habitatges) van només amb un
mes de diferència pel que fa als terminis de construcció, i aquestes es va planiﬁcar en el
mandat de govern passat. I després, tenim a Can Gambús, en concret al carrer Malta tres
solars on en total construirem 325 habitatges, que s'iniciaran dues primeres l'any 2022, i una
tercera que la fem a mitges amb un altre promotor que començarà obres el 2023.
I després, hi ha tota la zona de la Roureda, allà amb una primera fase es faran 150 habitatges,
un complex per a gent gran i un bloc de HPO. Totes aquestes noves construccions seran
destinades a lloguer protegit, per tant, a un preu de lloguer al voltant dels 7,5 euros/m2, i el
total invertit puja ﬁns als 104MEUR, dels que inicialment l'Ajuntament de Sabadell ha aportat
un deu per cent, mitjançant ampliació de capital de VIMUSA, i ara restem a l'espera d'unes
subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i també veurem si a través dels fons
europeus 'Next Generation' també hi ha fons per construir obra pública.

Fem Ciutat!
Per acabar, des de la nostra en�tat, ens hem posat a disposició de l'Ajuntament de Sabadell
per tal de treballar plegats per donar respostes a la gent que ho necessi�. Quina opinió li
mereix la col·laboració publicoprivada? Cal establir ponts de treball conjunt entre els
diferents estaments de la societat?
Crec que és una línia molt encertada, perquè abans de ser regidor, vaig treballar al Tercer
Sector, hi sóc coneixedor que hi ha problemàtiques on les administracions no poden arribar, i
que per tant, cal anar de la mà del sector privat, en aquest cas com la vostra entitat, i crec que
és molt positiu que puguem fer servir en certa manera el talent, el coneixement i els recursos
que pugueu tenir, perquè al ﬁnal l'objectiu és oferir un servei a la ciutadania, o de millorar
l'atenció que els hi oferim.
I per acabar, un objectiu com a regidor per als dos anys vinents que li resten del seu càrrec. I
com a veí quins serien els desitjos per al futur de la seva ciutat?
Com a regidor la part de serveis socials, per deﬁnir un nou model d'atendre a la gent, i crec
que serà molt positiu, perquè serà molt personalitzat. I en matèria d'habitatge, un primer que
comencin totes les promocions de les quals hem parlat abans; la segona que sigui frenar
aquests moments de crisi que es generen al sector i que ningú perdi el seu habitatge; i per
últim deixar les bases sòlides per potser d'aquí a un temps més llarg, es pugui anar
consolidant l'oferta pública d'habitatge real i important a Sabadell.
I com a ciutadà, que ens vacunin per ﬁ a tothom, recuperar d'una vegada aquesta 'nova
normalitat' amb totes les diﬁcultats que ens puguin arribar, perquè els efectes de la pandèmia
social seran importants, i esperar que ens puguem recuperar com més aviat millor.
Cent anys al servei dels propietaris
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“Sabadell rumb al futur”ressalta cap a on va
la ciutat i la importància dels fons europeus
L’ Ajuntament de Sabadell ha impulsat, durant el mes de maig, la campanya “Sabadell rumb al
futur”. La inicia�va ressalta la Cohesió Social i la Igualtat, la Mobilitat verda, la Sostenibilitat i
la Digitalització com els valors cap als quals vol avançar la ciutat i com els fons europeus han
estat fonamentals per dur a terme diversos projectes vinculats a aquests eixos els darrers
anys. La campanya vol donar a conèixer els projectes ﬁnançat amb fons europeus. Els darrers
10 anys, Sabadell ha rebut prop de 20 milions d’euros en aquests ajuts. Prop de 9,4 milions
corresponen a fons EDUSI, que ﬁnancen el 50% de diverses actuacions a la ciutat.
Tal com ha explicat l’alcaldessa, Marta Farrés, “Sabadell sempre ha �ngut voluntat de
compromís amb la Unió Europea. El fet de ser europeus ens ha permès afrontar millor aquesta
gran crisi sanitària, econòmica i social que ha suposat la COVID-19. Hem pogut comprar
vacunes i gràcies a Europa, els darrers temps s’han pogut i es con�nuen materialitzant
projectes, mitjançant ajuts com els EDUSI. Així mateix, esperem comptar amb una injecció
econòmica provinent dels Next Genera�on, per afrontar la recuperació”.
La campanya “Sabadell rumb al futur” mostra elements històrics de la nostra ciutat com la
Torre de l’Aigua, l’Ajuntament, el Mercat central, les Xemeneies del Sabadell industrial o el
Campanar de Sant Fèlix, que es combinen amb imatges de projectes de futur i formen “illes”
que avancen cap en aquest rumb. En total són 4 illes. Una representa la Cohesió Social i la
Igualtat. Una altra, diferents maneres de desplaçar-se (a peu, en bicicleta, en bus) per il·lustrar
una mobilitat més respectuosa amb l’entorn. En altra destaca una gran presència de verd com
a símbol de la Sostenibilitat i, ﬁnalment, la darrera té com a protagonistes diversos elements
de l’era digital, tot il·lustrant el camí cap a la Digitalització. Tot plegat amb la presència d’una
nova mascota, una brúixola que és l’element comú de tota la campanya i que senyala el rumb
de la ciutat.

La Policia Local de Cerdanyola s’adhereix
a la Xarxa de la Fiscalia de Medi Ambient

El mercat setmanal del dijous torna, sis
mesos després, al centre de Granollers

Actualment la Xarxa compta amb unes 300
localitats entre les que existeix un sistema de
feedback, de documentació i d’atenció d’assistència
penal. A més, des de la seva creació l’any 2017,
s’han dut a terme diverses formacions sobre medi
ambient penal adreçades a caps de policies locals i
també a agents de l’escala bàsica especialitzats en
unitats de Medi Ambient. Aquests cursos han servit
no només per traslladar informació jurídica
mediambientals, sinó també per establir contacte
entre ells i amb això un intercanvi d’informació
d’actuacions. Des d’aquest mes de maig, la Policia
Local de Cerdanyola forma part d’aquesta xarxa, fet
que els hi permetrà disposar i intercanviar
informació de sentències circulars i documentació
diversa relacionada amb delictes mediambientals
com la contaminació acús�ca, el maltractament
animal i delictes contra el patrimoni cultural.

Des que les noves mesures del Procicat es van
fer públiques, a través del Pla sectorial de
mercats no sedentaris, l’Ajuntament granollerí
ha treballat per fer possible el retorn del
mercat garan�nt totes les mesures de
seguretat al centre històric. Des del passat 3
de desembre el mercat s’ha ubicat
provisionalment al sud de la ciutat. Tant
l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, com les
regidores de Serveis i Via Pública i de Salut
Pública i Consum, Andrea Canelo i Maria del
Mar Sánchez, s’han mostrat sa�sfetes del
retorn del mercat al centre: “ Era una mesura
esperada tant pels paradistes del mercat com
per la ciutadania i l’Ajuntament tenia el
compromís que el mercat tornaria a la ubicació
habitual de seguida que es pogués”. La
reobertura estarà controlada per agents cívics.
Cent anys al servei dels propietaris

8. ACTUALITAT - L’organització Arran ataca la seu de Cambra Propietat Tarragona

INFOCAMBRA

La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
pateix actes vandàlics a la seva seu per part d’Arran
Els darrers anys s'ha fet molt evident que la creixent demanda per part dels ciutadans al
mercat de lloguer d'habitatge acabaria per ser un problema per la manca d'oferta que ens
pogués respondre d'una manera eﬁcaç i assequible. Una situació que a més, a casa nostra,
recau en gran manera sobre el pe�t i mitjà tenidor que incorpora de manera voluntària els
seus habitatges al mercat de lloguer i pal·lia, en part, la manca d'una proposta d'habitatge
públic, com existeix a molts dels països europeus, que ens envolten.
Una situació complicada la d'accés a l'habitatge de lloguer, agreujada per les conseqüències
provocades per la crisi sanitària de la Covid-19, i que de retruc, s'aproﬁta per enviar un
determinat missatge públic per part de determinats col·lec�us i associacions on s'ataca la
propietat privada amb un discurs gratuït i ple d'ideologia però sense cap classe d'anàlisi de
la situació, i en el qual sobretot, no es fa en cap cas una discriminació entre els pe�ts i
mitjans tenidors i amb els grans fons inversors.
I precisament en aquest sen�t, volem denunciar que fa un parell de setmanes, la Cambra de
la Propietat Urbana de Tarragona va pa�r un atac violent per part de l'organització juvenil
Arran, en el qual entre d'altres es va aproﬁtar per pintar la façana de la seva seu, així com
deixar diferents missatges escrits com: "Morta la Propietat Privada" o "Acabarem amb
valtres".Una acció in�midadora que des de la nostra en�tat rebutgem enèrgicament,
perquè entenem que tothom pot defensar els seus posicionaments ideològics en referència
a qualsevol aspecte de les nostres vides, també el del dret a l'habitatge, des del respecte i
fent queixes cíviques i democrà�ques, però en cap cas exercint la violència contra ningú.

Cent anys al servei dels propietaris

9. ACTES CENTENARI- Més d’una desena d’escoles i al voltant de 300 dibuixos
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Més de 250 dibuixos d’alumnes d’escoles locals opten
a guanyar el premi al nostre concurs de dibuix infan�l
La primera edició del concurs de dibuix infan�l "La casa dels teus somnis", que hem
organitzat com un dels actes del centenari de la Cambra, està arribant a la seva fase ﬁnal, i
per aquest mo�u hem tancat, les darreres setmanes, la recepció de les propostes per part
dels diferents col·legis i escoles convidades a par�cipar-hi que ens han fet arribar les
creacions dels seus alumnes de 4t de primària.
Una proposta que ha �ngut una molt bona rebuda per part de les escoles locals, ja que hem
de dir que hi han par�cipat set centres educa�us de Sabadell, i que la quan�tat de dibuixos
rebuts superen els dos-cents cinquanta, tots ells amb una gran capacitat crea�va, cromà�ca
i ajustant-se a la perfecció a la voluntat, per part de la nostra en�tat, que aquestes creacions
fossin una manera de contribuir i servissin per conscienciar-nos tots, també els joves, de la
necessitat de treballar per un món i societat més sostenible i que respec� el medi ambient.

Ara toca... escollir els guanyadors
El mes de juny serà quan es coneixeran els guanyadors del concurs, un cop el jurat, format
per membres de la nostra en�tat, faci una primera tria d'un guanyador de cadascuna de les
escoles par�cipant, i la resta de dotze ﬁnalistes de totes les propostes rebudes, que farem
públiques a la nostra pàgina web www.cpropietatsbd.com. i a les nostres xarxes socials
(Instagram, Facebook, Twi�er) perquè tothom que vulgui pugui veure-les, i mitjançant el seu
vot, s'acabin escollint els dos semiﬁnalistes i el vencedor deﬁni�u del concurs. Les tres
propostes triades rebran: una bicicleta de muntanya per la tercera proposta escollida, una
tauleta pel segon classiﬁcat, i una consola Nintendo Switch Lite pel guanyador.

Cent anys al servei dels propietaris

10. CONCEPTES JURÍDICS - Diferències principals entre la ‘nua propietat’ i ‘l’usdefruit’
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La ‘nua propietat’ i ‘l’usdefruit’ dos elements que cal
conèixer per vendre o llogar una propietat (part 1)
Els processos hereditaris han sofert, per desgràcia, un important augment mo�vat en gran part
per les defuncions arran de la pandèmia de la Covid-19 i els seus efectes mortals a la població
de més edat. Un procés d'acceptació hereditària per part dels familiars directes o persones
més properes comporten també un seguit d'obligacions i norma�va legal que cal conèixer si els
nous propietaris tenen intenció de vendre o llogar la nova propietat els mesos vinents.
En aquest sen�t, cal destacar que els nous propietaris tenen diferents obligacions i drets sobre
el llegat rebut, d'una banda, poden ser reconeguts com a posseïdors de la 'nua propietat' de
l'habitatge, i per tant, �ndran la possibilitat d'exercir el seu dret de compra o lloguer totalment
a terceres persones, si així ho desitgen. Una acció envers la nova propietat que podrà exercir
sempre que no hi existeixi la ﬁgura d'un usufructuari/ària de l'habitatge que ho impedeixi, ja
que aquest úl�m �ndrà el dret de fer ús de l'immoble durant un temps explicitat en les úl�mes
voluntats del difunt o ﬁns a la seva mort. En aquest cas, qui posseeix la 'nua propietat' si vol
realitzar qualsevol acció envers la ﬁnca rebuda, bé sigui, vendre'l o llogar-lo caldrà arribar a un
acord amb qui posseeix 'usdefruit' per tal de negociar amb qui es�gui interessat en l'habitatge
heretat.
A con�nuació us oferim un gràﬁc per conèixer quins són els drets i obligacions d'aquestes dues
ﬁgures jurídiques, les del 'nu propietari' i les de l''usdefruit' i recordar-vos que si sou
protagonistes d'un procés hereditari en aquests moments o en el futur, i voleu conèixer quins
són els elements indispensables que heu de tenir en compte no dubteu a posar-vos en compte
amb la nostra en�tat, i el nostre equip jurídic, us acompanyarà en aquest camí no sempre fàcil.

La 'nua propietat' és el dret d'una persona sobre
un bé de la que és l'únic propietari, amb la
limitació de no tenir dret a la seva possessió i
gaudi, que seran drets d'un tercer que disposarà
de l'usdefruit (usufructuari).

L’usdefruit és el dret de gaudi i ús
d’una persona (usufructuari) del bé
que pertany al ‘nu propietari’

El ‘nu propietari’ és el propietari, però no té
l’ús i el gaudi de l’habitatge.

L’usufructuari té el dret i el gaudi,
però no la propietat de la ﬁnca.

El ‘nu propietari’ només podrà gaudir de
l’habitatge quan s’acabi l’’usdefruit’ (mort de
l’usufructuari per norma general).

L’usufructuari podrà gaudir de
l’habitatge mentre duri el seu dret.

El ‘nu propietari’ no pot llogar l’habitatge però si
vendre la ‘nua propietat’ a una tercera persona.

L’usufructuari pot llogar l’habitatge i
rebre una renda. També pot vendre
l’usdefruit a una tercera persona.
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11. CONTRACTUAL - Què és un contracte de temporada? (3) Quina ﬁscalitat aplicarem?
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Què és un contracte d’habitatge per temporada? (Part 3)
- Fiscalitat en els contractes d’habitatge temporal Per tal de completar aquest cicle d’ar�cles dedicats al contracte d’habitatge per temporada, no
podem deixar de banda els aspectes ﬁscals del mateix.
Quins són els impostos que afecten al arrendament d’habitatge per temporada?
Bàsicament, hem d’analitzar si aquest �pus d’arrendament està o no exempt de l’IVA. En segon
lloc, tractarem breument la tributació en el IRPF de l’arrendador i ﬁnalment si a la confecció del
contracte s’ha d’abonar l’ITP a la Agència Tributària de Catalunya.
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
És ben conegut que el lloguer d’un habitatge està exempt de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Efec�vament, en virtut de l’ar�cle 20, apartat u, número 23º, de la Llei 37/1992, els
arrendaments, inclús els de temporada, que cons�tueixen una prestació de serveis i que afec�n
a ﬁnques dedicades exclusivament a habitatge, no se li aplicarà, en principi, l’IVA.

Això vol dir que hi ha casos en que no s’admet aquesta exempció tot i tractar-se d’habitatges,
per exemple, quan l’arrendador presta addicionalment serveis propis de la industria hotelera,
tals com rentat de roba, restauració, neteja del pis, etc. Tampoc en el cas de fer-ne us com a
oﬁcina o qualsevol altre negoci. En el cas dels arrendaments d’habitatges on l’arrendatari és
una Societat, s’ha de tenir molta cura en confeccionar el contracte per què podria anar o no
gravat.
Conclusió:
Els contractes d’habitatge per temporada, en principi si es compleixen les previsions exposades
més amunt, estaran exempt d’IVA. La resta de casos tributaran al �pus general del 21%.
Con�nua a la pàgina següent...
Cent anys al servei dels propietaris

12. CONTRACTUAL - Què és un contracte de temporada? (3) Quina ﬁscalitat aplicarem?

INFOCAMBRA

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
Els arrendaments d’habitatges de temporada �ndran el mateix tractament que qualsevol
lloguer on l’arrendador és persona �sica, és a dir, seran rendiments del capital immobiliari,
sempre que no cons�tueixin ac�vitat econòmica per no ser prestats addicionalment altres
serveis complementaris propis de la industria hotelera.
La única diferència fonamental és que, en no ser un lloguer d’habitatge permanent, no és
possible gaudir de la reducció del 60% del rendiment prevista a l’apartat 2 de l’ar�cle 23 de la
Llei de l’ IRPF.

Impost sobre Transmissions Patrimonial i Actes Jurídics Documentats:
En el moment de la confecció del contracte es meritarà la modalitat de TPO codi AUR de de
l’ITP-AJD (Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat
transmissions patrimonials oneroses).
Pel que fa al pagament de l’ITP-AJD, la base imposable que s’ha de declarar segons l’Agència
Tributària de Catalunya serà la quan�tat total de la renda a sa�sfer per tota la durada de
l’arrendament. La quota tributària serà el 0,5% sobre la base imposable precitada i que
s’haurà d’ingressar en el termini de 30 dies.
Recordem que el subjecte passiu és l’arrendatari però que, en cas de no sa�sfer aquesta
obligació, l’arrendador es conver�rà en responsable del deute.
Com bé sabeu, l’arrendament d’habitatge permanent també està subjecte a aquesta
obligació però, en aquest cas, està exempt de pagament encara que s’hagi de presentar a zero
el corresponent model 600. Segons la Generalitat, en el cas de l’arrendament d’habitatge de
temporada, si be es sa�sfà la necessitat d’habitatge, en no ser amb caràcter permanent, no
està exempt i, per tant, s’haurà de pagar de la manera que hem explicat mes amunt.
Naturalment a la Cambra de la Propietat de Sabadell i Comarca estarem encantats de posar el
nostre equip de professionals al vostre servei per tal d’ajudar-vos en aquesta tasca.
Autor - Text : Miquel Àngel Vicente, economista i advocat, director adjunt Cambra de la
Propietat Urbana de Sabadell i Comarca.
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13. NOTÍCIES BREUS - Del món de l’habitatge i la propietat privada
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L’ Ajuntament de Barcelona sanciona els incompliments
del Decret Llei 11/2020 de regulació de preus de lloguer
El consistori barceloní ha fet públic que durant el mes de maig ha obert ﬁns a 32
expedients sancionadors dirigits a portals i immobiliàries que incomplien el Decret Llei
que va entrar en vigor el passat 22 de setembre del 2020. Segons apunta l'Ajuntament
de Barcelona, les possibles multes són perquè els professionals del sector no hi han
inclòs, elements obligatoris, com el preu segons l'Índex de Preus de Lloguer de l'Agència
de l'Habitatge o el preu que tenia el contracte anterior dels pisos que es volen llogar, un
�pus d'infraccions que se situen en un mínim de 3.000 euros. Segons, han informat des
de la regidoria d'habitatge, el total de les sancions imposades arriben ﬁns a un total de
96.000 euros. D'altra banda, també s'ha informat que també s'ha obert el primer
expedient sancionador contra un propietari/arrendador que no hauria ajustat el preu
del contracte de lloguer a la norma�va i que un cop revisat el cas de manera detallada
determinaran quina és la sanció deﬁni�va que podria anar des dels inicials 9.000 ﬁns als
90.000 euros com a sanció màxima.

El sector immobiliari demana ajudes públiques per
incen�var la compra d’habitatge per part dels joves
Durant la celebració a Madrid de la ﬁra professional de l'habitatge SIMA, s'han sen�t
moltes veus d'organismes que engloben a professionals constructors i del sector
immobiliari que han reclamat es facin una aposta decidida per part del govern espanyol
per incen�var la compra d'habitatge nou per part dels joves mitjançant ajudes
públiques. Una proposta que en paraules del president de l'Associació de Promotors i
Constructors d'Espanya (Apce), Juan Antonio Gómez Pintado, hauria d'arribar com es fa
a l'actualitat a Alemanya o França amb una ajuda directa per ﬁnançar als joves ﬁns a 35
anys del 20% que demanen com entrada les en�tats ﬁnanceres, a Espanya, per tal
d'accedir a un crèdit hipotecari. Una fórmula que segons Gómez Pintado, ha estat un
èxit a Gran Bretanya, on s'han desenvolupat ﬁns a 300.000 habitatges sota aquesta
fórmula "help to buy", i que segons ha dit podria suposar una recaptació anual de
16.000 MEUR en concepte d'impostos que anirien, de manera directa, a l’erari estatal.

Els fons i empreses inversores es converteixen en els
principals compradors d’habitatge a l’estat espanyol
Els fons i en�tats ﬁnanceres van fer una apostada decidida per comprar habitatge a tot
l'estat espanyol, amb una inversió de 2600 milions d'euros, una xifra que suposa un
gairebé 24% més de l'any 2019. Una xifra que suposa que una de cada quatre habitatges
que es ven a tot l'estat espanyol �ngui com a nou propietari a una empresa. Els inversors
van centrar sobretot les seves adquisicions a Madrid, amb un total del 67% del total dels
fons inver�ts. Segons els experts la forta demanda d'habitatge de lloguer, farà que els
dos anys vinents impulsarà el preu a l'alça, ja que el 56% que havia pujat el lloguer des
de l'any 2013 ﬁns al 2020, ha fet que l'any 2010 i amb mo�u de la pandèmia s’hagi
reduït el preu a Madrid en un 10 per cent, i a Barcelona ha baixat ﬁns a un 14 per cent.
Una baixada provocada també per l'entrada al mercat de lloguer d'habitatge habitual i
de llarga durada de milers de pisos turís�cs o de temporada d'estudiants, que ha ajudat
al fet que el preu es reduís els darrers dotze mesos. Tot i les previsions de caiguda
important, les dades apunten que el sector ha aguantat bé la pandèmia, i els preus han
pujat ﬁns a un 1,5% durant l'any 2020 en el mercat de lloguer.
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