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La proac�vitat en la ges�ó pública: una eina per
donar respostes a la gent sense perjudicar ningú
Les darreres setmanes hem conegut, d'una banda en l'àmbit estatal, que el govern
espanyol té intenció de des�nar gairebé 6.000 milions d’euros que arribaran via Unió
Europea per ajudar als propietaris a la rehabilitació dels seus habitatges en el marc del
procés de millora en l'eﬁciència energè�ca i sostenibilitat de les llars engegada a escala
europea. I d'altra banda, s'ha presentat la creació de l’Associació de Municipis de l'Arc
Metropolità, que acull ﬁns a nou municipis que formen la segona corona que envolta
Barcelona, i que vol servir per valorar de la força del municipalisme i amb intenció de
treballar per potenciar aquest territori, també en aspectes relacionats amb l'habitatge.
Al contrari, però el mes d'abril ha suposat també una nova gerra d'aigua freda per als
pe�ts i mitjans propietaris que han vist com des del govern central, tot i l'anunci de la
ﬁnalització de l'estat d'alarma el pròxim 9 de maig i, per tant, de la majoria de
restriccions que l'acompanyaven, les actuacions relacionades amb l'habitatge com són
la suspensió temporal dels desnonaments, la moratòria en el pagament i l'extensió de
sis mesos en els contractes de lloguer, queden prorrogades durant tres mesos més.
Una situació que entenem com inadmissible, ja que provoca indefensió i situa, una
vegada més, als pe�ts i mitjans tenidors com aquells que han d'assumir en perjudici seu
part del problema de la manca de lloguer assequible per a la gent en una situació de
crisi social provocada per la pandèmia de la Covid-19.
Dit tot això, des de la Cambra, entenem que la situació actual necessita una ac�tud
proac�va per part dels organismes públics (ajuntaments, govern autonòmic o govern
central) per tal de donar respostes a la gent, sobretot donat el context de crisi social que
s'albira, com a dany col·lateral derivat de la pandèmia de la Covid-19. Una feina de
reconstrucció social, però que, en cap cas, es pot fer perjudicant ningú, ni situar
determinats col·lec�us, com els dels pe�ts i mitjans propietaris, com aquells que amb
els seus esforços individuals hagin de suportar els problemes que sorgiran, els mesos
que vénen, al sector de l'habitatge.
Per tant, des de la nostra en�tat, ens situem al costat de totes aquelles polí�ques
públiques futures que �nguin en compte a tothom, i estem disposats a aportar la nostra
expertesa i coneixement per donar la millor resposta a qui ho necessi�, en el nostre
àmbit d’acció. Perquè entenem que ara, més que mai, toca posar-nos a treballar de la
mà els organismes públics i les en�tats privades aportant el millor de cadascú, i
sobretot, per tornar a situar la ciutadania al centre del debat, preguntar a la gent quina
societat anhela, i dotar-los d’allò imprescindible per garan�r-los el millor futur possible.

Cent anys al servei dels propietaris

1. ACTUALITAT - Nou organisme municipalista pensant en el futur dels propers anys
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L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità neix
amb intenció de reclamar inversió real pel territori
Les darreres setmanes hem conegut, tal com ja ens va apuntar breument, l'alcalde de
Granollers a l'entrevista publicada al nostre butlle�, INFOCAMBRA, en l'edició anterior,
s'ha cons�tuït un nou organisme que sota el nom d'Associació de Municipis de l'Arc
Metropolità engloba ﬁns a nou ciutats: Sabadell, Terrassa i Rubí (Vallès Occidental),
Granollers i Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Mataró (Maresme) Martorell (Baix
Llobregat), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Un nou ens municipalista que pretén conver�r-se, en endavant, amb una veu forta, i
amb una clara estratègia, per fer sen�r les reivindicacions d'una part molt important del
territori que encercla la gran metròpoli de Barcelona, i que resulta cabdal pel resultant
català tant pel que fa al nombre de persones que hi resideixen (900.000 habitants), però
amb una inﬂuència directa territorial sobre gairebé 4 milions de persones, i, sens dubte,
també per la seva capacitat empresarial i econòmica, ja que suposen al voltant del 10%
del PIB català.
En aquest sen�t, durant l'acte de presentació d'aquesta nova en�tat s'ha donat a
conèixer quines volen ser les primeres accions que tenen intenció d'ac�var en un
termini breu de temps, i que passarien per aquestes vuit pe�cions:

Reclamar convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana i conèixer les inversions previstes al territori
Treballar en les infraestructures (Pla Rodalies, Sistema Tarifació Transport Públic, Serveis Connectivitat Digital)
Propostes contra el canvi climàtic i la qualitat de l’aire, impuls transició energètica, fonts renovables...
Necessitat de desenvolupar un pla d’habitatge integral amb ﬁnançament suﬁcient de l’Estat i la Generalitat
Activar mecanismes semblants a la Llei de Barris per permetre accions conjuntes Generalitat i Ajuntaments
Fer un gir cap a una economia més moderna i circular en un entorn innovador, tecnològic i d’indústria 4.0
Crèixer en el respecte en el manteniment i millora de l’espai natural en clau de preservació productiva i cultural
Nous models de gestió en polítiques socials que equilibrin els recursos en els diferents municipis metropolitans
Cent anys al servei dels propietaris
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Sabadell, Granollers i Mataró impulsors, i oberts a més adhesions futures...
Durant l'acte de presentació, s'ha conegut que la creació d'aquest nou organisme
metropolità va néixer de les converses iniciades l'any passat per part de l'alcaldessa de
Sabadell, Marta Farrés, amb els alcaldes de Granollers i Mataró, Josep Mayoral i David Bote,
i que més tard, de manera progressiva, es varen incorporar la resta d'alcaldes de les ciutats
signants de l'acord per tal de consolidar un organisme amb més pes especíﬁc i que permetés
créixer en representa�vitat territorial.
I també, es van consolidar, després de les converses sorgides entre l'alcaldessa de Sabadell i
l'alcalde Terrassa, Jordi Ballart, que van tancar-se amb un acord, el juliol del 2020, per
treballar les dues cocapitals del Vallès Occidental en diferents àmbits centrats en
infraestructures, mobilitat, habitatge, seguretat, cultura i promoció econòmica.
D’altra banda, els nou màxims representats municipals reunits han deixat oberta la
possibilitat a què d'altres municipis, majors de 25.000 habitants, si puguin adherir en el futur,
i també tots aquells Consells Comarcals i en�tats locals interessades per aconseguir establir
una eina de treball amb la major força possible, i arribar a la xifra total de representa�vitat
de 2,9 milions de persones, que són aquelles que resideixen a les comarques dels municipis
signants de l’acord, i que suposarien gairebé el 38% del total de la població a Catalunya.

Cent anys al servei dels propietaris

3. ENTREVISTA - Síndica Municipal de Greuges de Sabadell, Eva Abellán Costa
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ENTREVISTA:
Eva Abellán Costa, Síndica Municipal de Greuges de Sabadell

“La no garantia del dret a
l’habitatge genera tota una sèrie
de dinàmiques molt nocives per
a la ciutadania de Sabadell”
En primer lloc, tot just aquest mes d'abril s'han complert tres anys que va ser escollida, per
unanimitat, com a síndica municipal de Sabadell. En la seva presa de possessió deia sen�r-se
feliç per intentar garan�r els drets democrà�cs dels veïns de la ciutat. Ho ha aconseguit?
Quin balanç fa de la feina feta durant aquest temps? Ha trobat la col·laboració esperada per
part dels organismes públics i en�tats privades amb les quals ha treballat?
Es fa difícil fer balanç de tres anys de mandat quan el dia a dia no et permet aturar-te a
aixecar el cap i veure la feina feta. Intento fer aquest exercici cada any, quan presento
l'informe anual al ple, però sempre em quedo curta de temps per poder explicar tota la tasca
que fem, que no seria possible sense la feina incansable del meu equip, la Muntsa Costa i la
Marta Esquius.
Dir que he pogut garantir els drets de la ciutadania és una exageració. Sí que he donat la raó
a moltes persones que m'han exposat el seu cas i he demanat a l'Ajuntament que reparés el
greuge amb propostes constructives, però no necessàriament s'han pogut solucionar tots els
problemes, malauradament.
Haig de dir que he trobat una excel·lent col·laboració amb les entitats de la ciutat i amb la
majoria dels i les professionals que treballen a l'Ajuntament, però, per contra, també haig
d'apuntar que la demora en la resposta a les meves peticions a l'Ajuntament és molt
preocupant. Tinc casos oberts des del 2018 on encara no he rebut informació per part del
consistori, fet que, a parer meu, vulnera doblement els drets de la ciutadania: primer, per la
manca de solució al problema, i segon, per la manca de resposta. El 2020 vaig decidir
resoldre casos anteriors al 2019, amb greuge, per la manca de resposta municipal, malgrat
que no pogués entrar en el fons de les qüestions plantejades per la ciutadania. Aquest és un
tema que caldrà abordar seriosament amb l'Ajuntament.

Cent anys al servei dels propietaris
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Creu que la gent, en termes general, coneix la funció de mediació de la Sindicatura, i si caldria
fer més pedagogia social, com es fa als països nord-europeus perquè la gent apos� pels
síndics com a eines de resolució de conﬂictes?
Més que de mediació, diria que la feina que faig és d'intermediació entre la ciutadania i
l'administració, de porta oberta per intentar resoldre conﬂictes quan totes les altres fallen. I
en molts casos, les persones que em vénen a veure agraeixen molt, en primer lloc, que hi hagi
algú proper que les escolti quan només han pogut exposar els seus neguits a través
d'instàncies que, en molts casos, no són contestades.
Crec que la institució, malgrat que enguany fa quinze anys que es va instaurar a Sabadell,
encara té molt camí per recórrer per tal que tots els veïns i veïnes de la ciutat la coneguin i hi
accedeixin quan realment ho necessiten. I també hi ha en alguns casos certa confusió sobre
la funció que faig. Però continuaré fent pedagogia i informant per totes les vies que tinc al
meu abast, com ﬁns ara, perquè la gent no se senti desprotegida davant de l'administració
local.

Tel. (93) 726 42 11
oﬁcina@sindicasabadell.cat

https://sindicasabadell.cat/

Quin és el nivell democrà�c a la ciutat de Sabadell? I en quines situacions ha detectat la
Sindicatura que es vulneren els drets dels nostres veïns/es? I quin és el percentatge de casos
resolts de forma favorable per a la gent?
Habitualment acostumo a parlar de vulneració de drets humans de proximitat. Aquests drets
tenen a veure amb tot allò que és proper a les ciutats, i que es van començar a posar en les
agendes polítiques a partir dels anys noranta, quan les polítiques neoliberals acabaven
constituint ciutats dormitori on les persones només anaven a pernoctar, sense valorar que les
ciutats són els espais naturals de vida i de convivència de les persones. Fruit d'aquest nou
paradigma és la Carta Europea de Salvaguarda dels drets humans a la ciutat, l'any 2000, que
van signar moltes ciutats europees, entre elles, Sabadell. Aquesta carta recull molts drets
humans aterrats a la ciutat, i també exposa que els Síndics i Síndiques locals som un dels
mecanismes de garantia d'aquests drets.
https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf
Alguns dels drets recollits a la carta no són gaudits per tothom a la ciutat. Per exemple, el dret
a un habitatge digne, quan tenim situacions d'infrahabitatges o de sensellarisme, el dret a la
salut, quan patim contaminació atmosfèrica o acústica, en alguns casos per temes
d'incivisme, o l'eﬁcàcia dels serveis públics, quan ens trobem que l'administració, en molts
casos, no respon dins el termini i en la forma escaient les demandes de la ciutadania, entre
molts d'altres.
Quan les persones vénen a exposar-me el seu cas, han esgotat la resta de vies que tenien per
exposar el seu cas, sense una resposta resolgués les qüestions. Si parlem de percentatges de
queixes resoltes favorablement a la ciutadania, i fent balanç dels quinze anys de la institució,
parlem que hem donat la raó al 60% dels casos que se'ns han presentat.
Cent anys al servei dels propietaris
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Sens dubte, la crisi sanitària per la pandèmia de la Covid-19 ha afectat i afectarà, els mesos
vinents, l'economia de les famílies. Creus vostè que això pot fer més gran l'escletxa social pel
que fa a recursos per fer front el dia a dia de la gent?
Sense cap dubte. Diferents estudis que han anat sorgint d'entitats com Càritas, Intermón o el
mateix Fòrum de Síndics i Síndiques locals que presideixo així ho aﬁrmen. Moltes persones
encara no s'havien refet de la crisi del 2008 quan la crisi de la COVID hi ha impactat de nou
de forma molt alarmant. I això genera una sensació de frustració i de no poder-ne sortir que
està llastrant tant els adults com els infants que estan en situació de vulnerabilitat.
Un dels drets bàsics de la gent, i cada cop més protagonista, és el de l'habitatge. Quines són
les pe�cions que rep la síndica per part dels veïns de Sabadell referent a aquest sector? S'ha
vist incrementat els darrers temps aquestes consultes referents a l'àmbit residencial?
El dret a un habitatge digne és a l'ordre del dia dels casos que atenc. És un dret que no està
garantit, perquè és en mans del mercat privat i l'oferta pública és tan reduïda que no pot fer
front ni permet regular els preus en un mercat eminentment privat. Els diferents governs
locals fan esforços enormes per aconseguir incrementar aquest mercat públic d'habitatge,
però la necessitat és tan gran que difícilment es podrà cobrir a mitjà termini.
Ens trobem que hi ha un gruix de població que no pot optar a la compra o lloguer a preus de
mercat privat pels elevats preus que hi ha, i, alhora, no hi ha suﬁcients habitatges de
protecció oﬁcial per fer front a la demanda. A més, també hi ha moltes persones que són
desnonades i han d'optar a la mesa d'emergència residencial de l'Ajuntament, que tampoc
disposa de massa recursos per atendre les necessitats. He atès casos de persones que,
malgrat que la mesa els ha dit que tenien dret a un habitatge d'emergència, l'ocupació real
d'aquest habitatge no s'ha efectuat ﬁns al cap d'un any i mig d'aquesta adjudicació. Algunes
persones, desesperades per la situació, opten per ocupar o per accedir a habitatge a través
de les màﬁes que ocupen pisos. La no garantia del dret a l'habitatge genera tota una sèrie de
dinàmiques molt nocives per a la ciutadania de Sabadell.
Els darrers anys, hem escoltat moltes en�tats veïnals de Sabadell queixant-se de la situació
d'abandonament dels seus espais comuns als seus barris (voreres, places, neteja, etc.). Ha
rebut aquest �pus de queixa? Què hi pot fer la síndica per donar resposta a aquestes
persones?
Les queixes sobre l'estat de l'espai públic també són molt freqüents i, en aquest sentit, he
decidit dedicar aquest any de mandat a fer propostes especíﬁques sobre l'espai públic. Per
una banda, l'any passat vaig fer una actuació d'oﬁci sobre l'accessibilitat i la mobilitat per la
ciutat. I haig de dir que no tenim una ciutat accessible i, ni tan sols hi ha un pla per fer-la
accessible, tal com determina la norma estatal i de la Generalitat.
https://sindicasabadell.cat/wp-content/uploads/2020/06/espaiPublic.pdf
D'altra banda, l'incivisme d'algunes persones fa que no tinguem l'espai públic que moltes
persones desitgem: des de cotxes aparcats o circulant sobre les voreres, passant per
contenidors desbordats i abandonament de mobles a la via pública o el tema dels excrements
de gossos que alguns propietaris no recullen. Tot això, si es corregís, milloraria molt la
percepció del nostre espai públic. Conﬁo en el fet que la nova ordenança de civisme ajudi a
millorar aquestes i d'altres problemàtiques que tenim en el nostre espai públic.
Cent anys al servei dels propietaris
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La regulació de preus de lloguer derivat de la diﬁcultat d'accés a l'habitatge de lloguer
assequible que, de retruc, es carregui aquesta responsabilitat contra el mitjà i pe�t propietari.
En aquest sen�t, la nostra en�tat ha proposat a l'Ajuntament de Sabadell, la creació d'una
Taula d'Habitatge de la ciutat on incloure tots els sectors i actors implicats. Què en pensa la
síndica municipal? Creu que podria ser una bona eina per cercar punts de trobada i acords de
futur?
Qualsevol espai on es puguin exposar les visions diferents per solucionar un problema sempre
tindrà el meu suport, sense cap mena de dubte. La regulació dels preus de lloguer és una eina
com moltes d'altres per intentar pal·liar la necessitat d'habitatge assequible per a moltes
persones, incloses les persones joves que inicien la seva vida adulta i ho volen fer amb
autonomia.
Cal, però, mobilitzar també els habitatges en desús i hi ha entitats que ho saben fer i ho fan
molt bé, com per exemple la Fundació Hàbitat3, que també hauria de ser en aquesta taula.
Crec que cal emprendre accions contundents amb el tema de l'habitatge, perquè, com deia, la
manca de garantia és la font de nombrosos problemes en diferents àmbits que afecten la
qualitat de vida de la població de Sabadell. Explorar la possibilitat d'una taula de treball amb
la vostra entitat i amb d'altres implicades pot ser una via de propostes per pal·liar aquest
escenari que tenim.

Per úl�m, tot i les diﬁcultats evidents derivades de la Covid-19, quin seria el seu anhel com a
síndica pels mesos que venen per a totes les veïnes? I, sobretot, quin seria el llegat de futur a
favor del civisme i convivència que li agradaria deixar pensant en el futur dels veïns de
Sabadell?
Aquí, permeteu-me ser "naïf": el meu anhel seria que les persones que viuen a Sabadell
poguessin tenir les seves necessitats bàsiques cobertes en tots els aspectes de les seves vides,
però que poguessin gaudir, alhora, d'una vida que valgui la pena ser viscuda. Voldria que els
nostres infants no passessin penúries i poguessin optar amb igualtat de condicions a totes les
propostes de la nostra ciutat.
En l'àmbit de bon govern, m'agradaria tenir una administració més moderna, no només pel
que fa als processos organitza�us sinó també en l'àmbit de tecnologia; que promogués la
par�cipació ciutadana i els preguntés quines són les seves inquietuds per tal de prendre les
decisions polí�ques que ens apropin més a la ciutat que ens agradaria tenir.
També m'agradaria que les persones pensessin més les unes en les altres, que prac�quessin
molt més l'empa�a, perquè moltes qües�ons que m'arriben es podrien solucionar posant-se
en la pell de l'altre i buscant formes per conviure millor. I, sobretot, voldria una ciutat més
sostenible mediambientalment, més igualitària i amb molt més respecte per les persones.
Cent anys al servei dels propietaris
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“Cerdanyola Ciutat del coneixement” és la nova
marca escollida per impulsar la imatge del municipi
L'Ajuntament de Cerdanyola ha anunciat que el pròxim dia 6 de maig, a les 18:30 h, es farà
la presentació oﬁcial virtual, via el canal de YouTube del consistori - enllaç a sota - de la nova
marca que a par�r d'ara anirà associada a la imatge del municipi. El nom escollit amb la
voluntat d'impulsar i promoure dinamitzar econòmicament, social i cultural la ciutat serà
"Cerdanyola Ciutat del Coneixement".
Una proposta que com s'ha indicat des del consistori s'ha creat per sobretot fer valdre quins
són els principals trets diferencials i el seu valor afegit respecte als altres municipis veïns,
que en el cas de Cerdanyola se centra sobretot a ser present en un entorn ple de centres de
recerca com: el Sincrotró ALBA, l'única font de llum de sincrotró que existeix a Espanya i una
de les més recents d'Europa, també acull una universitat d'excel·lència internacional la
Universitat Autònoma de Barcelona, i alhora compta amb el Parc Tecnològic del Vallès i el
Parc de Recerca UAB, amb més de 50 centres capdavanters de la recerca i tecnològics.
En aquest sen�t, en un moments complicats arreu provocats per la crisi sanitària de la
Covid-19 des del consistori municipal es fa aquesta aposta perquè segons ha volgut destacar
l’Alcalde, Carlos Cordón: “Som una ciutat disposada a ser una eina eﬁcaç de transferència de
coneixement. És per això que des de l’Ajuntament creiem que ha arribat el moment de posar
en valor totes les potencialitats que té la nostra ciutat per mostrar-les al món i construir
major benestar per a la ciutadania de Cerdanyola.”
h�ps://www.youtube.com/channel/UCtwtT93oOA5W8Ulqsnx0Mpg

L’OAC de Granollers aposta per l’atenció
en línia i nous canals d’atenció ciutadana
L'Oﬁcina d'Atenció al Ciutadà de Granollers
compleix enguany 20 anys de servei a la gent en
el que han donat resposta a milers de pe�cions,
i que s'ha anat adaptant també a les necessitats
tecnològiques que han anat sorgint amb el pas
del temps.
Aproﬁtant aquesta efemèride, s'ha anunciat que
aquest organisme públic inicia una nova etapa
amb quatre objec�us principals: la proximitat,
l'atenció personalitzada, la qualitat, i l'aposta
per una manera de treballar on el ciutadà �ngui
presència i pes especíﬁc en la presa de decisions.
A més, dintre del Pacte de Ciutat, es va establir la
necessitat d’incorporar noves tecnologies per tal
de contactar amb la gent, i el consistori
granollerí ha apostat per obrir un canal de la
xarxa Telegram per respondre totes les
preguntes de la gent de 9 a 14h i fora de l’horari
establert un bot respondrà als usuaris en línia.

Sabadell cerca el cartell de Festa Major
entre els alumnes locals d’art i disseny
El concurs per triar el cartell que anunciarà la
Festa Major de Sabadell d’aquest any ja està en
marxa. Com cada any, l’organitza Transports
Urbans de Sabadell (TUS), com a empresa
col·laboradora de la festa gran de la ciutat. El
termini de presentació de les propostes és el 31
de maig de 2021.
Hi poden par�cipar els alumnes matriculats el
curs 2020-2021 que es�guin cursant
ensenyaments reglats a les escoles d’art i/o
disseny de Sabadell. També exalumnes graduats
en aquestes escoles durant el curs 2019-2020.
S’atorgaran els premis següents: un primer
premi dotat amb 600 € i dos accèssits de 150 €
cadascun. Els premis es lliuraran a les persones
guanyadores en el marc de l’acte de presentació
del programa de la Festa Major 2021.
Cent anys al servei dels propietaris

8. ACTUALITAT - Suspensió Desnonaments / Generalitat sancions contractes lloguers

INFOCAMBRA

El Govern espanyol prorroga tres mesos les mesures
en habitatge tot i la suspensió de l’estat d’alarma
El govern espanyol que presideix Pedro Sánchez ha anunciat que el pròxim 9 de maig
s'aixecarà de manera deﬁni�va el decret d'estat d'alarma que es va iniciar el 15 de març de
l'any 2020 amb mo�u de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Fet que provocarà,
doncs, un alleugeriment de les mesures imposades: ﬁ dels tancaments perimetrals tant en
l'àmbit provincial i autonòmic i també el conﬁnament nocturn (deixa de ser obligatori el fet
d'estar a casa abans de les deu del vespre).
Unes mesures excepcionals que quedaran sense efecte, a par�r del mes vinent, però que no
s'aplicaran al conjunt de mesures a l'àmbit de l'habitatge aplicades pel govern central per
donar resposta a la crisi social provocada per la pandèmia. Des del govern espanyol, s'ha
apuntat que les tres principals mesures existents es prroguen tres meses més: la que fa
referència a la suspensió dels desnonaments, la moratòria en els pagaments i l'extensió de
sis mesos d'aquells contractes de lloguer que ﬁnalitzaven i que per aquestes mesures
permeten als llogaters prorrogar-los de manera unilateral fent prèvia comunicació als
propietaris de la ﬁnca.
Una situació d’indefensió del pe�t i mitjà propietari, que el nostre secretari, Jaume Torras,
ha cri�cat recentment a Diari de Sabadell on ha apuntat que:”l’Estat no hauria de ser tant
intervencionista, i deixar que el mercat d’habitatge es reguli per si sol”. A més, Torras, ha
sentenciat que aquest �pus de mesures “poden provocar que hi hagi propietaris que passin
problemes de vulnerabilitat, perquè con�nuen obligats a fer els pagaments, bé sigui,
d’hipoteques o d’impostos”.

La Generalitat anuncia que, ara sí, sancionarà
propietaris que incompleixin la regulació de preus
El Parlament de Catalunya va aprovar el 19 de setembre de l’any passat, el nou Decret Llei
11/2020, a pe�ció del Sindicat de Llogaters, que estableix una nova regulació de preus dels
contractes de lloguer habitual, i que té com a principal eina consul�va, l’Índex preus de
lloguer. Una regulació que a més conté un important règim sancionador, que estableix
sancions de 3000 euros com la sanció mínima ﬁns a un màxim de 90.000 euros que rebria un
propietari/arrendador que incompleixi les diferents obligatorietats de la legislació existent.
En aquest sen�t, des l’Agència de l’Habitatge s’ha comunicat que, a par�r d’ara, començarà
a revisar els contractes denunciats per incompliment del Decret Llei que es situen en una
trentena de diferents localitats on existeix mercat tens d’habitatge de lloguer. En primer lloc,
el Departament de Territori enviarà aquests contractes als ajuntaments respec�us, que són
els ens encarregats del compliment de la norma, i que si aquests no ho fan, la Generalitat es
reserva la possiblitat d’establir un expedient sancionador de manera subsidiaria.
Des de la Cambra apostem pel compliment del Decret Llei 11/2020 com a norma existent,
més enllà d’estar en desacord en la seva aplicació arbitraria i unilateral en contra una vegada
més del pe�t i mitjà propietari. Per aquest mo�u, doncs, oferim la nostra expertesa i
coneixement de la norma per tal d’ajudar a tothom que ho necessi� per tal d’ajustar els seus
propers contractes de lloguer d’habitatge habitual als requisits i ar�cles jurídics existents.
Cent anys al servei dels propietaris

9. ACTES CENTENARI- 1a Edició Concurs Dibuix Infan�l “La casa dels teus somnis”

INFOCAMBRA

La 1a edició del concurs de dibuix infan�l
"La casa dels teus somnis" inici del centenari
La nostra en�tat compleix enguany cent anys de treball professional en defensa dels drets
del mitjà i pe�t propietari, i amb la principal intenció, també, de garan�r l'equilibri en dret a
la propietat privada i el dret a l'habitatge per a tothom. Un any molt important per a tots els
que formem part de la Cambra perquè entenem que tots aquests anys de la mà de la gent
que ens ha fet conﬁança ens obliguen també a retornar-los part d'aquesta conﬁança i fer-los
par�cips de la nostra joia.
En aquest sen�t, des de la direcció de la nostra en�tat, tot i les restriccions sanitàries
necessàries que s'han imposat per culpa de la pandèmia, hem decidit rever�r a la societat,
en la mesura que puguem, part de la conﬁança rebuda tots aquests anys. I és per això, que
hem organitzat un seguit d'ac�vitats i propostes al llarg del 2021, que s'inicien durant els
mesos d'abril i maig amb la celebració de la 1a edició del concurs de dibuix infan�l "La casa
dels teus somnis".

Un concurs al qual s'ha convidat a par�cipar la seixantena d'escoles i col·legis públics i
concertats existents a la ciutat de Sabadell, i en concret als alumnes que cursen enguany 4t
de primària. Des de la Cambra ens hem centrat en aquest col·lec�u infan�l, perquè entenem
que ha estat un dels més perjudicats pel di�cil any que ens ha tocat viure per culpa de la
Covid-19. I sobretot, perquè ells són el nostre futur com a societat, i, per tant, creiem que
també ells han de par�cipar en la creació d'un món millor, on els habitatges �nguin més que
mai un caire respectuós amb el medi ambient i la sostenibilitat.
Primeres propostes molt crea�ves...
Diferents escoles i col·legis de la ciutat ja ens han fet arribar les primeres propostes
par�cipants del concurs, i hem de dir que tenen un gran nivell tant pel que fa a la seva
crea�vitat i elements cromà�cs, com per la seva gran imaginació a l'hora d'interpretar
cadascú amb la seva lògica com s'imaginen ells un habitatge del futur.
Unes obres que cap a ﬁnals de maig seran valorades per un jurat que triarà en primer lloc
una guanyadora de cadascun dels centres. A més s’escolliran dotze ﬁnalistes de totes les
propostes, que es faran públics als suports digitals de la Cambra (web i xarxes socials) perquè
la gent, mitjançant el seu vot, acabi triant els dos semiﬁnalistes i el guanyador deﬁni�u. Per
úl�m, des de la Cambra volem agrair també la tasca de difusió i informació feta des de la
regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell per tal de fer aquesta proposta.
Cent anys al servei dels propietaris

10. ACTUALITAT - Trobada Ajuntament Sabadell per conèixer polí�ques d’habitatge

INFOCAMBRA

L'Ajuntament de Sabadell ens fa coneixedors de les
seves polí�ques d'habitatge pels pròxims anys
En el marc de la relació ﬂuida i de col·laboració existent entre la nostra en�tat i l'Ajuntament
de Sabadell, fa quinze dies vam tenir l'honor de conèixer de primera mà, en paraules del
regidor d'Acció Social i Habitatge del consistori sabadellenc, Eloi Cortés, mitjançant conversa
telemà�ca, amb l'adjunt a direcció i advocat, Miquel Àngel Vicente, de quines són les
polí�ques d'habitatge futures per part del govern local per intentar dotar de més oferta
residencial i habitatge a la ciutat.
Durant la trobada el consistori local ens ha fet coneixedors de l'inici de la construcció de ﬁns
a 528 pisos de lloguer protegits a preus assequibles, que s'han iniciat a mitjans del mes
d'abril a carretera de Barcelona i que està previst que s'allarguin en el temps ﬁns a l'any
2023. Unes vuit promocions de creació de nous habitatges socials que es distribueixin a
diferents barris de Sabadell (Creu Alta, Can Gambús - ﬁns a quatre promocions -, Complex
Roureda per a gent gran i Ca n'Ustrell).
Una trobada amb un clima cordial i bon 'feedback', que ens ha servit també com a en�tat
amb gran experiència i coneixement en el sector a fer aportacions en posi�u per intentar
aportar el nostre gra de sorra, en forma d'idees, per intentar rever�r la situació, que com a
Sabadell, pateixen milers de localitats que formen part del mercat tens de preus de lloguer
per la manca d'una oferta on també els organismes públics s'impliquin de manera decidida
amb polí�ques reals d'habitatge, com a molts dels països que formen part de la Unió
Europea.
Treballant per un conveni col·laboració
Durant la trobada ambdues parts han expressat la seva voluntat de con�nuar treballant
plegats per intentar rever�r la situació complicada que viu el sector de l'habitatge a la nostra
ciutat. En aquest sen�t, segons ens va transmetre el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi
Cortés, des de l'Ajuntament de Sabadell han acollit amb bona predisposició l'oferiment
transmès per la nostra en�tat, fa unes setmanes, d'establir un marc de col·laboració ferm i
perdurable en el temps per assessorar en matèria d'habitatge a tots aquells veïns de
Sabadell que així ho necessi�n, i que creguin des del consistori que el nostre coneixement i
experiència per ser una eina efec�va per donar-los una solució efec�va.

Cent anys al servei dels propietaris

11. ACTUALITAT - El Tribunal Cons�tucional d’Alemanya deroga el decret ‘Berlín’

INFOCAMBRA

El Tribunal Cons�tucional d'Alemanya anul·la el decret
que regulava els preus de lloguer d’habitatge a Berlín
Fa un parell de setmanes el Tribunal Cons�tucional Federal d'Alemanya ha dictaminat la
nul·litat total de la regulació del lloguer establerta pel 'länder' de Berlín des de fa un any i mig
i que regulava els preus dels arrendaments de la capital bàvara. Una limitació de rendes que
havia congelat amb retroac�vitat els lloguers de més d'un milió i mig d'habitatges a preus de
juny de l'any 2019 i que va establir un preu màxim de 9,80 euros metre quadrat per aquelles
llars que no fossin de nova construcció. En aquest context de regulació, els arrendadors eren
obligats a rebaixar els preus dels lloguers, o podien ser sancionats, amb l'afegit que els preus
només podien pujar un màxim d’un 1,3% cada any, a par�r de l'any 2022.
El dictamen de l'Alt Tribunal Federal alemany no entra en la necessitat o no de la regulació
de preus de lloguer, és a dir, no en el fons de la regulació, sinó que parla en tot moment del
marc competencial, i la rebutja pel fet que el govern de Berlín no té marc jurídic per dur-ho
a terme. I el document apunta que rabassa els drets legisla�us dels setze 'lands' del país i que
aquesta funció recau, en tot cas, en el govern execu�u i en els diputats del Bundestag o
parlament federal
Per tant, desautoritza el procediment unilateral per part dels "Länders", ja que estableix que
mai una part pot actuar lliurement sempre que hi hagi un organisme superior que no hagi fet
servir les seves competències per donar solució al conﬂicte obert. I fa menció, a la regulació
prèvia iniciada pel Bundestag, i pel govern encapçalat per Angela Merkel l'any 2015, que era
d'aplicació directa a tot el territori, i que limitava el preu a un increment màxim del 10% en
els contractes de lloguer de les zones amb un mercat tens d'accés a l'habitatge.

Uns arguments jurídics, el fet de ser un òrgan legisla�u sense competències, que són els
mateixos que va presentat el Par�t Popular en el recurs que va presentar el mes de febrer
davant el Tribunal Cons�tucional espanyol de la regulació de preus de lloguer vigent a
Catalunya des del setembre de l’any 2020, amb els arguments jurídics apuntats pel mateix
Consell de Dret de Garan�es Estatutàries (màxim òrgan jurídico-consul�u a Catalunya) que
va informar que diferents ar�cles del Decret Llei 11/2020 incomplien la norma i se’ls podia
considerar an�cons�tucionals.
Per úl�m dir que, aquest gir legisla�u a Alemanya té un afegit important, la situació
retroac�va que suposa, ja que el màxim òrgan jurídic alemany ha dictaminat que tots els
llogaters hauran de retornar, si així ho demanen els propietaris, la quan�tat econòmica de la
diferència entre la renda pactada el seu contracte de lloguer i els diners que ha deixat
d'ingressar la part arrendadora obligada per la limitació de preus ara derogada.
Cent anys al servei dels propietaris

INFOCAMBRA

12. CONTRACTUAL - Contracte temporada - Frau de Llei (Part 2)

Què és un contracte d’habitatge per temporada? (Part 2)
Frau de Llei: Habitatge habitual per temporada
Cal dir que aquesta �pologia de contracte sovint s’ha confós a favor d’un contracte
d’habitatge habitual mal redactat, simplement establint una durada inferior a un any, creient
que aquesta circumstància és suﬁcient per determinar la temporalitat.Però és una obligació
mal entesa o interpretada de manera malintencionada, perquè en realitat segons el que
estableix l’ar�cle 9 de la LAU, la durada dels contractes de lloguer, tot i que s’estableixin per
un temps inferior, tenen una pròrroga obligatòria que a dia d’avui s’allarga ﬁns els 5 anys (o
7 anys en casos on l’arrendador sigui persona jurídica), i per tant, més enllà de la voluntat del
propietari, si la part arrendatària �ngués intenció de quedar-s’hi ﬁns el compliment de la
obligatorietat de 60 mesos (o 84 mesos), estaria en tot el seu dret legal de fer-ho.
Fiança de l’arrendament
Per úl�m, dir que l’establiment de la ﬁança obligatòria regulada a l’ar�cle 36.1 de la L.A.U en
el cas dels contractes de temporada cal interpretar que l’import mínim legal en contractes
de durada igual o superior a 1 any serà el de dues mensualitats.
En els contractesde durada inferior a 1 any, l’import mínim de ﬁança es calcularà
proporcionalment al temps que s’hi residirà, tot i que la majoria de propietaris i llogaters
acaben pactant l’ingrés de dues mensualitats.
En tot cas, el càlcul de la xifra mínima a ingressar en contractes inferiors
a 1 anys de durada es deriva del següent regla aritmè�ca:
2 x Renda Mensual x mesos durada
12 mesos
Exemple per un contracte de 9 mesos amb un lloguer mensual de 700 Euros:
2 x 700 euros x 9 mesos
12 mesos

En aquest cas el preu a ingressar a l’Ins�tut Català del Sòl (INCASÒL) seria
de 1.050 euros per respondre al ar�cle 36.1 de la Llei d’Arrendaments Urbans.

- Elements que ha de tenir el redactat d’un contracte de temporada 1.- Capçalera del document, especiﬁcari fer evident que parlem
d’un contracte especíﬁc temporal, i no pas d’un habitatge habitual.
2.- Establir les direccions habituals (on són empadronats) de
tots els arrendataris del contracte.
3.- Especiﬁcar i mo�var la temporalitat pactada (per estudis, per
mo�us laborals, etc.)
4.- Delimitar el període concret d’aquesta temporalitat.
5.- Sotme�ment al Títol III de la LAU.
Cent anys al servei dels propietaris

13. ACTUALITAT - Inici Campanya Renda i Patrimoni 2020 i els ERTOS

INFOCAMBRA

L’Agència Tributària inicia la campanya de Renda 2020
amb els ERTOS com a principals protagonistes
El passat dia 7 d'abril es va iniciar la campanya de Patrimoni i Renda 2020 que durarà ﬁns al
pròxim 30 de juny, més enllà que la declaració sigui posi�va o nega�va, és a dir, el fet que
s'hagi d'abonar una quan�tat o rebre-la per part de l'Agència Tributària, no fa variar en cap
cas els terminis de ﬁnalització d'aquesta. Tot i que en aquest sen�t, enguany, hi ha una
novetat, i és que totes les declaracions que sur�n a pagar, i el contribuent vulgui domiciliar
el pagament haurà de comunicar el seu compte bancari, i ho podrà fer ﬁns al 25 de juny.
Qui està obligat a declarar?
En primer lloc, dir que tothom que està obligat a declarar davant l'organisme públic tributari
té obligació de presentar la declaració, tant si surt a retornar diners com a pagar per part del
contribuent. I en cas que no es�gui obligat, si tenim clar que Hisenda ens ha de retornar uns
diners, l'única manera que tenim per provar-ho, i per tant, que ho faci serà presentant la
declaració anual aportant la documentació acredita�va.
Cal dir que quan només tenim un sol pagador, per tant, només hem rebut diners per part
d'una empresa, en�tat o par�cular que ens hagi ingressat un total de més de 22.000 euros
bruts anuals estem obligats a presentar la declaració de la renda anual. D'altra banda, i molt
important a tenir en compte, si tenim més d'un pagador, i el segon i tercer ens han ingressat
unes quan�tats superiors als 1500 euros, la quan�tat es rebaixa ﬁns als 14.000 euros.

+info: h�ps://www.youtube.com/watch?v=z4gkx-I35qI
Novetats ﬁscals de la renda
En primer lloc, dir que a causa de la pandèmia de la Covid-19 hi ha moltes persones que han
estat en situació d'ERTO i per tant han �ngut dos pagadors, els diners rebuts per un tercer i
els diners rebuts pel SEPE, i per tant, si la xifra supera els 14000 euros abans mencionats,
�ndrem obligació de presentar la declaració, i a més, en un percentatge molt elevat els
tocarà pagar. Dir però que, una de les novetats, en aquest sen�t, és que la Generalitat ha
aprovat una deducció especíﬁca per a totes les persones que per culpa de l'ERTO es vegin
obligades a declarar.
En segon terme, les persones que reben el Mínim Vital, quedaran exemptes del pagament
ﬁscal, però �ndran obligació de presentar la declaració anual encara que aquesta sigui zero.
I per úl�m, les persones que tenen arrendaments/lloguers de ﬁnques (habitatge o locals)
�ndran obligació de fer, sempre, la declaració, sigui quin sigui, el nivell d'ingressos, i en tots
els casos, es�guem percebent les rendes del contracte de lloguer o �nguin morositat.
Cent anys al servei dels propietaris

Cambra Propietat Urbana Sabadell i Comarca

Campanya Renda 2020

Socis Cambra: 40 euros
Clients Cambra: 60

Cent anys al servei dels propietaris

