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Un es�u per llegir a John Locke i imaginar entre
tots un nou pacte entre ciutadania i l’Estat
El mes d'agost ha estat històricament el que més gent de casa nostra decideix prendre's uns
dies de descans i lleure, i deixar de costat el nostre dia a dia sovint ple de nervis i situacions
estressants i cercar noves localitzacions, i dedicar el temps de lleure a aﬁcions enriquidores
com la lectura que ens perme�n allò que col·loquialment en diem 'desconnectar'. Enguany,
però, com ja va succeir l'any passat, �ndrem un es�u marcat per la cinquena onada de la
pandèmia de la Covid-19, que els darrers quinze dies ha incrementat els casos posi�us i
ingressos als hospitals de manera preocupant i que fa que tot i els intents d'aconseguir arribar
a una situació de 'nova normalitat' social aquesta sembla que encara ens queda força lluny.
En aquest sen�t, aquest període de descans merescut ens hauria de servir, a més de per
recarregar les piles, i per con�nuar respectant les mesures sanitàries per evitar agreujar la
situació sanitària, ens hauria de servir també per reﬂexionar com a societat sobre les ac�tuds
condemnables i irracionals que s'han evidenciat a la nostra societat els darrers mesos i que fa
que vivim en unes ciutats on cada cop sembla més di�cil sen�r-nos segurs i protegits, i on la
violència gratuïta, amb diferents intencions i mòbils, es fan cada vegada més presents, sovint
amb un resultat d'impunitat judicial força preocupant com a societat.
Una situació preocupant i que qües�ona, sens dubte, els preceptes del 'Liberalisme i l'Estat del
Benestar" que defensava el ﬁlòsof britànic, John Locke, que a més de ser l'ideòleg de què
entenem com a dret a la propietat privada, també determinava que els ciutadans oferien part
de la seva llibertat individual mitjançant un contracte imaginari amb l'Estat, i que aquesta
només havia d'actuar, de manera puntual, per garan�r precisament les 'obligacions
contractuals' que hi havia assumit amb el pacte, i les dues més destacades, sens dubte, eren el
dret i la llibertat dels ciutadans.
En un moment on tots som cada dia apel·lats a fer un esforç individual per intentar aconseguir
un bé comú, eliminar la pandèmia, i tornant amb Locke caldria treballar un cop passat l'es�u
per aconseguir establir un nou acord entre les parts (ciutadania i Estat), que estableixi quines
han de ser les obligacions i deures de cadascuna. Però, sobretot que respec� allò que va
establir el ﬁlòsof britànic com un dels seus postulats més coneguts, que la naturalesa de l'estat
té l'obligació irrenunciable de garan�r una autonomia individual i social mitjançant el treball
que realitzin els ciutadans, però que alhora, que aquest esforç si es tradueix en béns, garan�r
el seu gaudi com a reconeixement a la seva feina.
I precisament, fent menció a aquest úl�m precepte de Locke, és la queixa oberta que fem des
de la Cambra, abans d'anar-nos-en de vacances, dir que entenen la situació complicada que viu
la nostra societat i la manca de recursos de milers famílies per accedir a un habitatge digne,
però són l'Estat i els organismes públics, qui els hi han de garan�r. I que la propietat privada,
que nosaltres representem, estem disposats a escoltar, col·laborar, ajudar i treballar plegats
perquè així sigui, per fer possible un dret de tothom, de la mateixa manera que exigim respecte
pels nostres drets. TREBALLEM PER UN NOU PACTE SOCIAL D’HABITATGE!!!

Cent anys al servei dels propietaris

1. ACTUALITAT - Els propietaris i els llogaters acorden rebaixar preus per la Covid-19
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El preu del mercat del lloguer baixa, també, pels
acords entre propietaris i arrendataris per la Covid-19
La pandèmia de la Covid-19 ha afectat de ple a tota la societat, i no hi ha cap sector ni àmbit
de la societat que no s'hagi vist perjudicada per una crisi sanitària, amb la que convivim des de
fa més d'un any i mig, i que ha acabat derivant en diferents problemà�ques economicosocials,
i que com en el cas de l'habitatge, només ha fet que créixer encara més la diﬁcultat per accedir
a un sostre en condicions assequibles per a milers de persones arreu de tot l'estat.
En aquest sen�t, fa un parell de setmanes, es van conèixer les dades que aporta l'Ins�tut
Nacional d'Estadís�ca que segons: 'La encuesta de condiciones de vida' fan evidents diferents
elements que cal tenir en compte, per conèixer ﬁns a quin punt la pandèmia ha afectat el
mercat de lloguer. Però, alhora, també quin posicionament responsable per part dels
propietaris que han acceptat, en un nombre important, una rebaixa dels preus pactats en els
seus contractes de lloguer entenen les diﬁcultats del moment, i fent evident, encara que
sovint se'ls hi qües�oni, inclosos a mitjans de comunicació d'àmbit públic, que tenen una
sensibilitat social més enllà del dret legí�m de rebre un beneﬁci econòmic pels arrendaments.
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Les xifres determinen que per primera vegada en els darrers anys hi ha ﬁns a un 3,3% de
persones a tot l'estat espanyol que viuen de lloguer amb unes rendes mensuals per sota del
que es coneix com a preus de mercat, i en una immensa majoria a les ciutats que conformen
el mercat tens d'habitatge de lloguer, unes dades que tot i ser força baixes en comparació a la
totalitat existent, cal destacar, que són les més altres registrades els darrers deus anys. Unes
dades que en el cas de Catalunya, s'enﬁla ﬁns a un 5,8% essent el tercer territori autonòmic
amb caiguda del preu de lloguer respecte al mercat, només superada per les Illes Balears amb
un 6,7% i la Ciutat Autònoma de Ceuta amb un 10% de caiguda de les rendes mensuals dels
contractes d'arrendament.
Uns números que cal valorar en posi�u, perquè, és evident, que més enllà de les ajudes
públiques, no sempre de fàcil accés, en matèria de lloguer per fer front a la crisi de la Covid-19,
una vegada més, reiterem que són els pe�ts i mitjans tenidors aquells que han entès la
necessitat d'apostar per rebaixar els preus dels seus lloguers. Un gest, que com sempre
defensem des de la Cambra, té a veure amb la llei de l'oferta i la demana, i que succeeix, de
manera cíclica en el nostre sector, i en tenim un exemple no gaire llunyà en el temps, el
període de crisi econòmica, provocada l'any 2008 per l’esclat de la bombolla immobiliària.

Cent anys al servei dels propietaris

2. ACTUALITAT - Els propietaris i els llogaters acorden rebaixar preus per la Covid-19
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En l'àmbit estatal la pujada de 0,6 punts els arrendaments d'aquest �pus, coincideix gairebé
amb la baixada que ha sofert els lloguers que sí que es troben ajustats a preu de mercat, unes
dades que d'alguna manera conﬁrmen, per tant, el traspàs que s'han produït d'una modalitat
a l'altra en els contractes de lloguer existents.
Per tant, si sumen els contractes que es troben ajustats als preus del mercat de lloguer, segons
la seva zona geogràﬁca, amb aquells que es troben per sota de les xifres establertes dins de
l'oferta i de la demanda existent el total de llars que viu de lloguer a Espanya se situa al 18%
del total. Segons les dades facilitades per l'INE cal dir que des de l'any 2014 (14,9%) ﬁns a l'any
anterior a la Covid-19 la xifra va arribar ﬁns a un total del 18,1%, per tant, la pandèmia ha
frenat, de manera lleu, amb sis anys con�nuats de creixement de persones que apostaven per
viure de lloguer.
D'altra banda, pel que fa a la propietat, l'any 2020 es va situar en un total del 75,2% del total
de llars espanyoles, amb una lleugera caiguda respecte a l'any anterior comptabilitzat, fet que
conﬁrma la caiguda sos�nguda des de l'any 2014 i que conﬁrma l'aposta pel lloguer per part
de la gent, en gran manera, per la diﬁcultat d'accedir a crèdits hipotecaris per part dels futurs
propietaris, donades les condicions draconianes que exigeixen les en�tats ﬁnanceres.
La propietat segons els diferents territoris...
Tot i que Espanya és, sens dubte, un país de propietaris, no a tot el territori espanyol, es
reparteix de la mateixa manera, ja que mentre a Extremadura, La Rioja o Galícia el percentatge
d'habitatge propi se situa per sobre del 80% hi ha, a la resta d'autonomies el percentatge
baixaria ﬁns a un 75,2% del total. I només n'hi ha quatre comunitats autònomes: Madrid,
Catalunya, Illes Balears i Canàries, que se situen en xifres inferiors, juntament amb les ciutats
autònomes de Ceuta i Melilla. Un fet que provoca, el resultat invers, que siguin, també, les
zones amb una demanda més gran d'habitatges de lloguer, i que per tant, pateixin els
problemes de tensió del mercat per la manca d'una oferta suﬁcient per donar resposta a la
gran demanda existent.
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3. ACTUALITAT - Sabadell con�nuarà formant part del mercat de lloguer tens català
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Sabadell aprova per majoria seguir formant part de
l’àrea de mercat tens de lloguer de Catalunya
L'entrada en vigor del Decret Llei 11/2020 de 18 de setembre de "Mesures urgents en matèria
de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge" va suposar que ﬁns a un
total de 61 municipis de tot Catalunya entressin a formar part del que es coneix com a mercat
tens de lloguer. Una regulació contractual que tenia una periodicitat temporal inicial d'un any, i
que segons els legisladors, a més de servir per contenir les rendes del lloguer, tenia com a
objec�u estudiar-ne l'impacte real que tenia sobre els preus, i que alhora demanava, també, als
diferents municipis, que abans de ﬁnalitzar l'any d'aplicació, és a dir, el mes de setembre
d'enguany, els consistoris locals es posicionessin a favor o en contra de la mesura.
En aquest mateix sen�t, l'Ajuntament de Sabadell ja va transmetre de manera oﬁcial el 24 de
maig a la Generalitat de Catalunya la voluntat de con�nuar formant part del mercat tens de
lloguer, i la pe�ció d’ampliar el període de durada de la norma els propers cinc anys. Però, ha
estat durant el ple de juliol que s'han presentat les jus�ﬁcacions, per part dels par�ts que han
votat a favor de con�nuar formant part del mercat tens, acreditades amb dades de
l'Observatori Local de l'Habitatge de la Diputació, i que entre d'altres són: la variació de la
mitjana de preus de lloguers a Sabadell en relació amb la mitjana de tot Catalunya; la càrrega
del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o familiar; i el creixement dels preus
del lloguer en relació amb l'índex de preus al consum. Durant les votacions, que han comptat
amb els vots favorables del PSC, Esquerra, la Crida, Junts i Podem, i amb l'única abstenció de
Ciutadans, ha servit també perquè durant les intervencions, el regidor socialista, Eloi Cortés, tot
i votar-hi a favor, s'hagi manifestat contrari a la regulació de preus aprovada pel Parlament
[quinze dies després que el PSOE en demanés la revisió al Tribunal Cons�tucional].
El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya presenta
al·legacions per incompliment del període mínim legal obligatori de par�cipació
L'organisme que acull el total de deu les cambres de la propietat catalanes, ha presentat davant el
Departament de Drets Socials, en concret, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un escrit d'al·legacions
per disconformitat amb el procediment per a la declaració d'àrees de mercat d'habitatge tens i amb el
termini conferit per a la par�cipació ciutadana i d'en�tats afectades.
En aquest sen�t, el text fa evident que el tràmit administra�u seguit per l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya no respecta el que disposa l'ar�cle 3.5 de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els contractes de lloguer que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, vigent
des del 22 de setembre de l'any passat, i a més, també incompleix l'ar�cle 66 bis de la Llei 22/2010 que fa
referència als processos de par�cipació ciutadana, i que resa que tenen per obligació atorgar un mes com
a mínim per tal de fer-hi les aportacions i al·legacions, si procedeixen, dels acords que s'hagin arribat als
plens municipals d'arreu del territori, per tal de declarar-se favorables o contraris a con�nuar formant part
del mercat tens d'habitatge de lloguer.
El document ﬁnalitza amb una pe�ció expressa a l'Agència de l'Habitatge perquè vetlli perquè a tots
aquells municipis que s'ha votat a favor a seguir formant part de l'àrea tensa es garanteixi el tràmit de
consulta, audiència i informació pública a favor dels propietaris, organitzacions i col·lec�us afectats per
aquesta decisió. A més, fa la pe�ció expressa, atès d'allò que s'ha acreditat, que s'ampliï el termini ﬁns al
mes que legalment té dret la ciutadania. I per úl�m, es reserva la possibilitat d'emprendre accions legals
oportunes contra el con�ngut de les memòries explica�ves i dels informes precep�us presentats pels
diferents consistoris municipals.
Cent anys al servei dels propietaris

4. ACTUALITAT - Sabadell incorpora nous habitatges per ampliar el mercat de lloguer
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VIMUSA incopora un ediﬁci amb 14 habitatges que es
des�naran a habitatge públic de lloguer assequible
L'empresa municipal VIMUSA ha adquirit un ediﬁci de 14 habitatges al barri de la Creu de
Barberà, a través del dret de tanteig i retracte que passarà a formar part del parc municipal
d'habitatges de lloguer. Els 14 pisos que ara s'han comprat tenen entre 50 i 90 m². Un cop
adquirits, es procedirà a dur a terme el projecte d'adequació i executar les obres per
poder-los posar a disposició de la ciutadania. Els habitatges es podran des�nar tant a lloguer
protegit (HPO) com a emergència social.
La inversió per a la compra, que inclou també l'adquisició de les 16 places d'aparcament i les
obres per condicionar el conjunt de l'ediﬁci serà d'1,4 milions d'euros, que es ﬁnançaran en
un 94% per mitjà de l'Ins�tut Català de Finances, dependent de la Generalitat de Catalunya.
Es tracta d'un ediﬁci sencer que havia estat objecte d'una ocupació conﬂic�va i que
actualment portava més d'un any buit.
Amb aquesta adquisició ja són 29 els pisos que VIMUSA ha adquirit des de juny de 2019 a
través del tanteig i retracte. Per la seva part, encara a través del tanteig i retracte,
l'Ajuntament ha comprat 51 pisos més, que adscriu a l'empresa municipal per a la seva
ges�ó. A banda, cal sumar una vintena d'habitatges que estan en vies d'adquisició per un
organisme o altre; en total, prop d'un centenar d'habitatges adquirits o en procés
d'adquisició des de juny de 2019.

Una voluntat la de fer créixer el parc d'habitatge públic per part del govern municipal, que
vàrem conèixer, fa uns mesos, en una trobada amb el regidor d'Acció Social i Urbanisme, Eloi
Cortés, i que des de la Cambra celebrem, perquè entenem que només amb accions
decidides per incrementar el percentatge d'oferta de lloguer assequible, encara molt pe�t,
per part dels organismes públics, en comparació a la majoria de països que conformen el
con�nent europeu, aconseguirem que el mercat no es tensi encara més, i de retruc que la
propietat privada, que representem, �ngui el paper que li toca socialment, posar a disposició
de qui ho necessi� els seus habitatges, però en cap cas assumir el dret d'accés a un habitatge
digne per a les persones, que és un dret reconegut a l'ar�cle 47 de la Cons�tució Espanyola.
Cent anys al servei dels propietaris

5. ACTUALITAT - No�cies d’aquí i d’allà on tenim presència
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‘Queda’t amb Cerdanyola’: la campanya de promoció
del comerç i la restauració local i de proximitat
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Cambra de Comerç de Sabadell han engegat una
campanya que durarà ﬁns al pròxim 15 d'octubre i que sota el �tol "Queda't amb Cerdanyola"
vol servir de promoció del comerç local i de proximitat de la 'Ciutat del Coneixement', una
proposta similar a les existents també a Sabadell i Granollers, i que pretenen ser també una
ajuda a moltes de les pe�tes ac�vitats locals i de barri que s'han vist molt afectades per la crisi
socioeconòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, amb el tancament i restricció
d’aforaments i d’ac�vitat de manera sos�nguda durant el darrer any i mig.
Una inicia�va, que engloba gran part de la població local, ja que hi poden par�cipar tots els
ciutadans i les ciutadanes de Cerdanyola, empadronats i majors de setze anys, que podran
adquirir quatre vals de 10 €, o vuit de 5 €. 20 € per ser consumits a comerços i serveis i 20 € a
la restauració de la ciutat. Podrà fer-se ús de cadascun dels vals en compres iguals o superiors
a l'import del val en els establiments adherits a la campanya.

La proposta de promoció del comerç i restauració a Cerdanyola està obert perquè s'hi puguin
adherir tots aquells establiments que s'ajus�n i segueixin les bases del de la campanya, a més
els ciutadans podran iden�ﬁcar-los gràcies a un adhesiu iden�ﬁca�u i visible a l'accés de
l'ac�vitat, i també es podrà fer la consulta a la web:

Sabadell des�na mig milió d’euros a
garan�r el lleure educa�u durant l’es�u

La Festa Major de ‘Blancs i Blaus’ torna
als nou dies i amb cinc espais compar�ts

Els mesos d’es�u sovint provoquen que milers de
joves es quedin sense possibilitat de par�cipar
d’ac�vitats de lleure per la manca de recursos de
les seves famílies, més ara, que la pandèmia de la
Covid-19 ha rebaixat les expecta�ves d’ingressos
econòmics de molts veïns. Per aquest mo�u, i amb
l’objec�u de contribuir perquè tots els infants i
joves puguin gaudir d’ac�vitats de lleure durant
l’es�u, l’Ajuntament de Sabadell hi ha desplegat
múl�ples recursos i accions socials i educa�ves.
Enguany, a les diferents propostes es des�naran
més de 498.000 euros. Entre les accions, s’atorguen
subvencions perquè les en�tats organitzin casals
d’es�u. També s’han previst prestacions per a la
par�cipació en aquest �pus de propostes i hi ha
pa�s oberts a diferents centres educa�us.
D’aquesta manera, es fomenta l’equitat en l’accés al
lleure i la creació d’espais de trobada, dos factors
que afavoreixen la cohesió social.

El mes d'agost a Granollers es converteix en Festa
Major de 'Blancs i Blaus', una festa que s'ha
conver�t en un referent arreu del territori català, i
que enguany, tot i que s'organitzarà adaptada a les
restriccions sanitàries per la Covid-19 �ndrà com a
novetat respecte a l'any anterior que recuperarà els
nou dies de celebracions i actes. Per garan�r-ne la
celebració les dues colles (Blancs i Blaus) que
formen part de la Comissió de Festa Major han
preparat un seguit de concerts conjunts que
�ndran lloc a cinc espais diferents: els parcs de
Ponent i de Torras Villà, la plaça Barangé, Roca
Umbert i el Parc Firal. Pel que fa als actes de
compe�ció, aquesta festa major no n'hi haurà, però
es manté la picaresca entre Blancs i Blaus. Així, hi
haurà un pregó conjunt entre les colles, el Repte
(moment de «pique» en el que Blancs i Blaus es
repten) i l'úl�m dia hi haurà un veredicte simbòlic
que es retransmetrà per VOTV.
Cent anys al servei dels propietaris

6. ACTUALITAT - La Cambra incrementa presència als mitjans de comunicació locals
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La Cambra amplia la seva voluntat de fer-se escoltar
amb més presència als mitjans de comunicació local
La nostra en�tat va iniciar l’any passat en plena primera onada de la Covid-19 un procés
d’obertura cap a la gent i la ciutadania perquè enteníem que necessitàvem explicar-nos més
a la ciutadania i fer un pas endavant, a nivell comunica�u, per intentar arribar a més gent,
sobretot en un moment que les diﬁcultats socials han repercu�t de manera evident al sector
de l’habitatge i al món de la propietat privada.
Un feina que portem fent, doncs, des de fa més d’un any, amb la revista mensual
INFOCAMBRA, que avui arriba a gairebé dos mil persones propietaris i professionals del
sector immobiliari; també amb una notable presència a les xarxes socials (Facebook, Twi�er,
Instagram) amb gairebé dos mil seguidors; comunicats de premsa als mitjans de
comunicació per tal de posicionar-nos públicament en diferents no�cies relacionades amb
el sector del que en formem part, i que han �ngut molta repercussió medià�ca als mitjans
de comunicació locals i nacionals.
I, precisament, en aquesta mateixa línia la direcció de la nostra en�tat ha volgut ampliar
aquesta presència i hem encetat, aquest mes de juliol, un espai propi al suplement de
caràcter mensual DS Cases que edita el Diari de Sabadell. Una aposta decidida per ser
presents en un mitjà rellevant i històric a la ciutat i sobretot perquè entenem que podem
aportar la nostra expertesa mitjançant els ar�cles i textos dels nostres professionals per
enriquir una publicació centrada i especíﬁca en el nostre àmbit d’actuació.
D’altra banda, també s’està treballant en una col·laboració futura, que veurà la llum els
propers mesos, amb la nova televisió local, TVSabadell – Vallès, per ajudar a consolidar nous
altaveus informa�us a la ciutat, i sobretot, per tal de treballar en un espai especíﬁc del sector
immobiliari, i fer arribar a tothom que ho necessi� els nostres coneixements de temes
referents al món de l’habitatge també en un suport audiovisual.
Cal recordar, que la nostra en�tat fa temps que té presència a la ràdio municipal
RàdioSabadell94.6, mitjançant el sistema Pod-cast, al programa ‘Sabadell Batega’, en el qual
el nostre president, Antoni Quintana, fa un repàs dels aspectes jurídics més transcendents i
impresdincibles que cal que coneguin totes aquelles persones que tenen una propietat.

Altaveus Cambra!

Cent anys al servei dels propietaris
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7. JURÍDIC - Finalitza la moratòria dels desnonaments per la Covid-19

El mes d’agost ﬁnalitza el període de moratòria dels
contractes de lloguer amb mo�u de la Covid-19
Des de l'inici de l'estat d'alarma decretat pel Govern d'Espanya, en data 14 de març de 2020,
els diferents Governs han estat regulant i intervenint en el mercat del lloguer, tant en els
habitatges com en locals de negoci, entre altres mesures, imposant moratòries, carències,
reduccions i suspensions de les rendes arrenda�cies, principalment quan l'arrendatari d'un
habitatge pa�a una situació de vulnerabilitat econòmica, amb una suspensió temporal dels
terminis previstos per les lleis processals, fet que ha provocat un evident col·lapse de
l'administració de jus�cia.
Així mateix, prèvia sol·licitud del llogater, s'han pogut aplicar diverses pròrrogues
extraordinàries de 6 mesos en els contractes que per l'expiració del termini o de la seva
pròrroga obligatòria anaven a vèncer, de manera unilateral per part de la part arrendatària. En
aquest sen�t, el pròxim dia 9 d'agost ﬁnalitza la possibilitat que els llogaters dels contractes
d'habitatge habitual puguin sol·licitar una pròrroga temporal i extraordinària de sis mesos, si
el venciment d'aquest, estava compres entre el 5 de maig i el 9 d'agost del 2021.
Lluny de fer crí�ca contra aquestes mesures, cal explicar que han afectat, una vegada més, el
col·lec�u de pe�ts propietaris, i, per tant, sí que podem retreure a l'administració pública que
l'aplicació d'aquestes mesures no anessin acompanyades, pels que l'han pe�t de manera
arbitrària, d'ajuts econòmics directes o, com mínim, amb una reducció dels tributs que graven
la propietat, perquè és molt fàcil legislar en mesures populars imputant les càrregues a
tercers, sense preveure cap contraprestació al seu esforç.

Finalització moratòries
obligatòries contractes de lloguer
amb venciment entre el 5 de maig
i el 9 d’agost del 2021

Molts propietaris que van des�nar part dels seus estalvis en adquirir habitatges o locals de
negoci amb ﬁnançament hipotecari, on la renta estava des�nada al pagament de les quotes,
s'han vist en la necessitat de sol·licitar de l'en�tat bancària una moratòria temporal en el
pagament, prorrogant la temporalitat del crèdit amb l'únic pagament dels interessos sense
amor�tzar el capital, per tant, la situació per culpa de la Covid-19 ha afectat els llogaters però
també, en molts casos, als pe�ts tenidors.
No hi ha dubte que la pandèmia ha ocasionat una de les crisis socioeconòmiques de caràcter
global sense precedents, i, sens dubte, el sector immobiliari un dels que més hi han pe�t,
perquè tot i la recuperació dels darrers anys, el creixement encara era feble, després de la crisi
de l'esclat de la bombolla immobiliària. Esperem doncs, que amb l'aixecament de les mesures
ﬁns ara dictades es facili� un retorn a la normalitat, també en un sector que necessita
començar a sor�r de l'atzucac jurídic, i pensar a garan�r els drets de tothom, de les persones
que tenen dret a un habitatge digne, i també d'aquells que formen part del col·lec�u de
tenidors, que cal recordar que a l'estat, tres de cada quatre llars són en règim de propietat.
Cent anys al servei dels propietaris

8. FISCALITAT - El govern espanyol impulsa mesures ﬁscals que afecten als propietaris
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El govern presenta modiﬁcacions ﬁscals que afectaran
de ple el sector de l’habitage i la propietat privada
En el marc d’ajust pressupostari i de les exigències de complir amb el límits de dèﬁcit que
marca la Unió Europea, el govern espanyol, que encapçala Pedro Sánchez, va presentar, fa
unes setmanes, un conjunt de mesures ﬁscals mitjançant publicades al Butlle� Oﬁcial de
l’Estat (BOE) com la Llei 11/20, i que segons van explicar durant la seva presentació pública, i
en veu de la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero ”han de servir per preveureu i combatre
el frau ﬁscal i l’evasió de capital”, i per tant, de retruc, hauria de afavorir el creixement dels
ingressos de l’erari públic de manera important.
Un conjunt de mesures que, sens dubte, tenen també el sector de l’habitatge i de la propietat
privada com un dels seus principals objec�us per reduir-ne el frau en les seves tramitacions i
tributacions. I en aquest sen�t, tres són les principals modiﬁcacions que s’han fet, tot i que
algunes ja eren aplicables des del mes de maig passat: la reducció de la quan�tat de
pagaments en efec�u de 2.500 euros a 1000 euros, la ﬁnalització de les reduccions del 60% del
lloguer en l’IRPF, i la modiﬁcació dels bàrems per tal d’establir la tributació ﬁscal en la
compravenda d’habitatges i s’eliminen els pactes successoris i beneﬁcis ﬁscals per heretar en
vida.

Limitació del pagament en efec�u, per a
determinades operacions econòmiques, que
passa dels actuals 2.500 euros a un màxim de
1000 euros, en situacions on intervingui una
empresa, i per tant es realitzi una transacció
comercial o un professional, de diferents
sectors, també del immobiliari.

S’acaben les reduccions del 60% del lloguer en
l’IRPF si no es declara en l’autoliquidació. Aquest
nova Llei posa ﬁ a la reducció del 60% del lloguer
de l’habitatge al qual tenia dret el propietari,
encara que no hagués inclòs en l’autoliquidació
tots els ingressos. Fins ara, n’hi havia prou amb
declarar la seva existència, ﬁns i tot, en el
procediment iniciat per Hisenda per regularitzar
la seva situació.

La base imposable del ITP per una compra o del
ISyD per una herència o donació d’una
propietat privada deixa de ser el valor real dels
immobles, sinó el seu valor de mercat. I la
norma�va presumeix que aquest és el valor de
referència aprovat per la Direcció General del
Cadastre. Per tant, serà el contribuent qui hagi
d’acreditar que aquest nou valor de referència
no correspon al que realment té l’immoble.

Eliminació del beneﬁci ﬁscal dels pactes
successoris en l'IRPF, és a dir, acabar amb
l'avantatge de no tributar en l'IRPF. Fins ara,
només calia tributar per l'impost de successions i
donacions i no per l'IRPF. En concret, es modiﬁca
l'ar�cle 36 de la Llei de l'IRPF per canviar la forma
de càlcul del guany patrimonial ob�ngut en cas
de voler vendre l'immoble quan hagi estat
adquirit per acord de successions i el causant
encara no hagi mort.
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9. NOTÍCIES BREUS - Del sector de l’habitatge i del món de la propietat privada
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El govern català pagarà els lloguers, a par�r de setembre,
de les famílies vulnerables amb risc de desnonament
El programa Reallotgem, que consta de 20 milions d'euros és l'eina que farà servir la
Generalitat de Catalunya per donar cobertura a més de 1.500 famílies de les meses
d'emergència per ajudar-los, un cop cer�ﬁquin trobar-se en una situació de risc de
desnonament imminent, a mantenir el seu habitatge. S'ha informat que el propietari
cobrarà de la Generalitat directament el preu que el llogater no pot assumir, ja sigui una
família sota un contracte de lloguer o una ocupació. En els casos de lloguer la Generalitat
també assumirà el deute que pugui exis�r amb els arrendadors, ﬁns a un màxim de sis
mesos. El Departament de Drets Socials ha comunicat que les famílies beneﬁciades de la
mesura assumirien uns 70 euros del contracte i la Generalitat pagaria l'import restant del
contracte de lloguer. Avui dia, la mesa d'emergència de la Generalitat té comptabilitzats 900
casos de famílies vulnerables, que encara no han pogut accedir a un pis d'emergència al
qual tenen dret, i és Barcelona, amb 600 casos, la ciutat amb més casos de vulnerabilitat
residencial.

Els propietaris privats multats per llogar no accepten la rebaixa
de les sacions que els hi ofereix l’Ajuntament de Barcelona
Tot i que la mateixa alcaldessa, Ada Colau, va reconèixer, com excessives, les sancions
inicials de 60.000 euros imposades als gairebé 200 pe�ts propietaris expedientats, que van
llogar habitacions dels seus habitatges de manera temporal a visitants esporàdics, i que el
govern municipal d. La darrera setmana, s'ha informat, que un cop revisats els casos, el
consistori ha rebaixat les sancions ﬁns a 6000 euros a cada propietari, una xifra, però que el
col·lec�u que els representa l'Associació d'Afectats pel conﬂicte entre l'Ajuntament de
Barcelona i Airbnb no accepta, ja que segons expliquen les sancions estan radicades en el
Pla Especial Urbanís�c d'Allotjaments Turís�cs (PEUAT), que la jus�cia va �rar enrere fa poc
temps. I per tant, el que demanen aquestes persones no és que des del consistori es faci una
rebaixa de les sancions o del qualiﬁca�u de molt greus a greus, amb la consegüent rebaixa
del càs�g, sinó que s'arxivin els expedients de manera deﬁni�va, perquè segons asseguren
"els processos oberts durant aquests anys ja han estat un càs�g excessiu per a moltes
persones", i entenen que ara reobrir-ho només serviria per reavic�mitzar als afectats.

La crisi econòmica provocada per la Covid-19 fan caure
les vendes i el preu dels locals comercials a tot l’estat
Les con�nues restriccions d'aforament i d'atenció al públic obligades per les mesures
sanitàries per fer front a la Covid-19 es va fer notar en el preu de venda dels locals
comercials, que segons ha informat el Banc d'Espanya, van caure durant l'any 2020, en un
percentatge d'un 33,8% pel que fa a les vendes, i que de retruc, els preus de l'oferta s'hagi
vist revisada a la baixa caient gairebé un 9% respecte a l'any anterior. Segons, els experts, el
fet que l'estat espanyol, durant l'any 2020, fos un dels territoris més afectats per la
pandèmia, i que la majoria d'ac�vitats comercials que requereixen un espai �sic, es
traslladessin a les llars dels treballadors, i s'apostés pel teletreball, va produir una caiguda de
vendes de gairebé un 60%, que els darrers sis mesos s'ha pogut suavitzar. Per exemple, en el
sector oﬁcines, la venda va caure ﬁns a un 47%, mentre que l'absència de turisme, el
tancament d'ac�vitats per culpa de la crisi socioeconòmica, i el 'boom' de la compra per
internet. D'altra banda, el Banc d'Espanya ha alertat que si cau l'ac�vitat comercial i
demanda això també perjudica el creixement econòmic, i també l'augment de crèdits
dubtosos que poden portar a un impagament generalitzat, un cop s'acabin les ajudes
estatals del govern, i això repercuteixi nega�vament a les en�tats ﬁnanceres.
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Les nostres oﬁcines* romandran tancades
per descans es�uenc del 2 ﬁns al 27 d’agost.
*Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Granollers
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