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La privacitat un bé a conservar per aconseguir
que tots ens sen�m ciutadans lliures i segurs
Les darreres setmanes hem con�nuat parlant d’un virus, però un cop gairebé superat el de la
Covid-19, ara toca parlar d'un altre afectació viral o ‘malware’, aquest cop informà�c, que ha
suposat la vulneració del dret de la privacitat pel que fa a les comunicacions personals de centenars
de persones, inclosos els darrers quatre presidents de la Generalitat i l'actual president del govern
espanyol, Pedro Sánchez, que han estat vigilats, els darrers anys, mitjançant la introducció d'un
programa de monitoratge, el ja conegut sistema ‘Pegasus’, als seus telèfons mòbils.
Una circumstància que suposa una vulneració evident i ﬂagrant dels drets individuals de les
persones, més enllà de qui siguin les persones espiades, tot i que en aquests casos, s'agreugen les
conseqüències perquè posen en risc converses de càrrecs públics i que poden estar traslladant
mitjançant els seus telèfons dades importants que poden afectar, entre d'altres, la seguretat i
estabilitat ins�tucionals d'un país, en la que els seus ciutadans, volem viure en llibertat i
comunicar-nos lliurement entre nosaltres, sense cap mena de persecució ni espionatge, sigui quin
sigui el nostre posicionament.
A falta que es coneguin públicament els detalls en profunditat. Si és que mai s'acaba sabent! De qui
va demanar que es fes aquest espionatge i qui el va dur a terme, són molt greus perquè posa en
dubte un element indispensables que cal garan�r a tothom, el dret a la seva privacitat. Si no
treballem per garan�r-nos espais propis on sen�r-nos segurs per tal de traslladar els nostres
pensaments i posicionaments a qui volem fer-ho sense por a ser escoltats o que això pugui ser
espiat i fet servir en el futur en contra nostre, estem perdent un dels béns més preuats que hom té,
el de la privacitat individual i personal envers el nostre interlocutor.
A més, aquest �pus de situacions, provoquen un seguit de preguntes entre la gent, i obren un debat
entre la ciutadania, perquè si gent amb poder execu�u i càrrecs importants, i, per tant, amb
capacitat de tenir experts informà�cs que revisin les seves comunicacions, per impedir aquest �pus
de situacions, no aconsegueixen frenar aquest �pus de pràc�ques d'espionatge, en molts casos
il·lícites, sempre que no hi hagi darrere una autorització judicial expressa, i el permís d'un jutge que
així ho autoritzi, com podem estar segurs la resta de persones que les nostres comunicacions
(missatgeria instantània, fotograﬁes, vídeos, etc.) només ens pertanyen a nosaltres, i aquells amb
qui ho volem compar�r i que no hi �ndrà mai accés una tercera persona.
És evident, que no es poden posar portes al mar, i que la tecnologia actual i que la que apareix cada
dia arriben per formar part de les nostres vides, però alhora també que ens n'hem fet tan
dependents que precisament s'ha conver�t en una escletxa molt llaminera per aquells que volen
saber de nosaltres, no sempre amb una ﬁnalitat posi�va. Per tant, avui en dia no cal que enviïn
espies com una pel·lícula de 'James Bond', perquè s'ha demostrat que amb un programa situat a
centenars o milers de quilòmetres qui vulgui pot conèixer gran part d'allò que forma part de les
nostres vides, bé sigui del nostre àmbit laboral o personal.
I per úl�m una reﬂexió... Ara que gairebé tothom disposa de telèfon mòbil. No us heu plantejat mai
perquè sovint ens apareixen informacions sobre objectes, viatges o elements que heu consultat, en
el passat, a les vostres aplicacions xarxes socials o cercadors de capçalera, dies després de la vostra
cerca? Estem en realitat tots vigilats?
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El mercat de lloguer cau a Catalunya per la sor�da de
milers de pisos a la compravenda el darrer any i mig
El mercat de lloguer de la zona metropolitana de Barcelona, la que forma part del mercat tens,
ha sofert una caiguda en la seva oferta de lloguer en un percentatge de més de la meitat dels
pisos que eren a disposició de les persones interessades en viure sota la vinculació contractual
amb un contracte d’arrendament. Les darreres dades conegudes, presentades per diferents
portals immobiliaris (Habitaclia o Fotocasa) diuen que a la ciutat de Barcelona, el percentatge
de pisos en lloguer respecte a aquells que s’han incorporat al mercat de compra i venda ha
passat els darrers gairebé dos anys (regulació del mercat després de l’aprovació del Decret Llei
11/2020 i suspesa el 09/04/2022) d’un percentatge de dos pisos en venda i un de lloguer, a
gairebé cinc pisos posats al mercat de compra venda i només un per ser llogat.
Una situació, que entenem des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, en
gran mesura ha estat provocada per la situació d’indefensió jurídica a la que s’ha avocat a
milers de pe�ts i mitjans propietaris que han vist com s’establia un topall de manera unilateral
al preu dels seus lloguers, mitjançant una legislació que s’ha acabat demostrant
an�cons�tucional, però que ha fet que moltes d’aquestes persones apostessin per deixar de
situar les seves propietats al mercat de lloguer per intentar treure’n un mínim rèdit econòmic
i apostar per vendre-se-les a la vista dels entrebancs burocrà�cs i legisla�us constants que
porten pa�nt els darrers anys. A més, de la pressió social i medià�ca soferta per part de
determinats col·lec�us que obvien interessadament el paper essencial d’aquest pe�ts mitjans
tenidors, i que els situen sovint en el mateix sac dels grans fonts voltors.
Una situació que ha deixat doncs el mercat de lloguer tremolant, ja que a hores d’ara, més que
mai es fa evident que con�nua la forta demanda de pisos però que el mercat que s’abas�a, en
gran mesura, dels pe�ts i mitjans tenedors ha perdut part d’aquesta solució d’emergència, no
volguda per la seva part de ser ells els encarregats de donar resposta al problema de manca
d’habitatge de lloguer social arreu del territori català.

Només 1 de cada
5 pisos se situen
al mercat de lloguer
a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona
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Per si això no fos suﬁcient, la intervenció sistemà�ca dels drets dels propietaris no s’atura i
amb la recent aprovació del Reial Decret Llei 6/2002, pel que s’adopten mesures urgents en el
marc del Pla Nacional per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la
guerra d’Ucraïna, s’estableix un topall en l’aplicació de la revisió anual de la renda, imposant
com a índex de revisió pels contractes de lloguer d’habitatges on els propietaris siguin grans
tenidors l’Índex de Garan�a de Compe��vitat, que té un valor màxim del 2% i per la resta de
casos, es dóna la possibilitat a l’arrendatari d’exigir-li també al propietari aquest topall del IGC.
Aquesta mesura preveia una aplicació inicial ﬁns el 30 de juny, però ja està prevista l’aprovació
d’una pròrroga de la mesura almenys ﬁns el 30 de setembre.
Inﬂació no volguda del lloguer
Una situació de legislació i intervencionisme constant per part dels organismes públics que de
retruc provoca que els pe�ts i mitjans propietaris apos�n per establir un cop recuperen la
possessió dels seus habitatges,i tornin a posar les seves propietats al mercat de lloguer, situïn
un preu més alt, per protegir-se de futures situacions de regulació arbitrària com la viscuda els
darrers anys, i que els propers mesos els impedeixin o bé fer un increment pactat del preu amb
els llogaters o bé aplicar sense restriccions l’IPC com estableix l’ar�cle número 18 de la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU).

=
Doncs, tal i com ja va passar a Berlín (Alemanya), segons tots els estudis presentats, com a
gran capital pionera on es va intentar regular els preus del mercat de lloguer, un dels efectes
més evidents i que es comencen a fer presents a casa nostra és d’una banda la sor�da de
milers de pisos del mercat de lloguer durant el darrer any i mig per la regulació de preus de
lloguer. I d’altra banda, que la poca oferta existent veu com moltes famílies que disposen d’un
contracte de lloguer a l’actualitat no es plantegin cercar cap altre habitatge, perquè, s’està
produint aquesta pujada de preus i prefereixen esgotar els terminis contractuals, i això també
provoca la caiguda de circulant d’entrada i sor�da de pisos es faci present.
En conclusió, aquella mesura d’urgència que pretenia frenar la pujada de preus, tot just fa un
any i mig, i que va regular de manera arbitrària i unilateral, només ha aconseguit que encara
el mercat sigui més tens, amb menys oferta i que els preus dels nous contractes de lloguer
s’acabin situant per sobre del que les persones interessades en arrendar un pis puguin fer-ne
front, sense posar en risc la seva economia familiar.
Cent anys al servei dels propietaris
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ENTREVISTA: Sr. Nil López, alcalde Matadepera i president
Consorci Gestió Residus del Vallès Occidental
“Els alcaldes del Vallès
Occidental vam declarar
l’emergència climàtica abans
de la pandèmia, per treballar
en la gestió de residus, la
transició energètica o la
qualitat de l’aire. No tenim un
pla B, perquè no tenim un
Planeta B, ni un Vallès B! ”

1) En primer lloc, ens agradaria que ens fes cinc cèn�ms, entenent que la seva és una tasca
força transversal, quina és la principal feina que es fa des del Consorci que vostè presideix?
El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental és un ens format per 19
ajuntaments de la comarca que treballa per la sostenibilitat, amb funcions que van més enllà
del tractament dels residus municipals i que tenen a veure amb la seva valorització,
l’economia circular, la transició energètica i l’educació i sensibilització ambiental. Som un ens
que dona suport als ajuntaments al mateix temps que també ens dirigim a la ciutadania, per
poder incrementar els percentatges de reciclatge i lluitar contra el canvi climàtic a través de
les diferents actuacions.
2) Entén vostè que ens trobem en un moment de força conscienciació pel que fa a la
necessitat d'apostar pel reciclatge, o encara cal fer molta pedagogia? Estem en els estàndards
europeus, o encara tenim força recorregut a fer?
Certament la nostra comarca està fent un esforç per poder assolir els percentatges de
reciclatge que marca la Unió Europea, de més del 60%. Un esforç que hem d’agrair als
ajuntaments, que estan buscant les millors fórmules per a millorar la recollida, però també
l’hem d’agrair a la ciutadania. Tenim feina a fer, però podem dir que ja estem ben encaminats.
A mi m’agrada ser optimista i dir allò que es fa bé. Però és cert que cal que millorem alguns
aspectes de la recollida dels residus, per exemple, la recollida de la fracció orgànica, que és la
gran oblidada a les cases de la comarca. Ara, si fem una mitjana, la comarca està per sobre
del 40% del reciclatge, però cada cop hi ha més municipis que ja superen el 80%.

Cent anys al servei dels propietaris

4. ENTREVISTA - Sr. Nil López, president Consorci Ges�ó Residus del Vallès Occidental

INFOCAMBRA

3) En aquest sen�t, des de la nostra l'en�tat creiem que els joves d'avui tenen més
sensibilització inclús que els adults, segurament perquè tenen més accés a determinada
informació. Hi està d'acord? Fan vostès campanyes per sumar més adeptes, entre els joves, a
la causa del respecte al medi ambient?
Sempre hem pensat que cal actuar sobre la sensibilització dels infants i del jovent a l’hora de
promoure nous hàbits. I el reciclatge és un hàbit que cal agafar des de ben petits. Amb el
nostre Programa d’Educació Ambiental arribem cada curs a milers de nens, nenes i joves dels
centres educatius de la comarca amb activitats ben diverses que permeten des de veure com
funcionen les plantes de tractament, ﬁns a valoritzar residus com l’oli o la matèria orgànica.
Hem de pensar que la generació que ara trobem a l’Educació Primària i Secundària és una
generació que ha topat ben de cara amb expressions com emergència climàtica, canvi
climàtic, l’escalfament global, esgotament dels recursos... I això ha fet que hagin pres
consciència, des de ben petits, del món que ens envolta i de la necessitat d’actuar que tenim.
Les noves generacions són clau per transmetre a pares i avis la necessitat de fer un canvi de
xip i d’actuar. I aquest canvi és el que busquem des del Consorci, també amb les campanyes
que anem realitzant de forma periòdica, ja sigui per la implementació de nous serveis, per
millorar el reciclatge de determinades fraccions...

4) L'any 2021, la generació de residus per persona al Vallès Occidental, es va situar en 430
kg/persona, tot i la pandèmia i l'increment del consum domès�c. És viable reduir aquests
números? Què cal fer?
Quan parlem de generació de residus i de la quantitat de residus que genera cada persona
hem de tenir en compte molts factors: com comprem, com consumim, com reciclem... Tots
aquests termes inﬂueixen en la quantitat de residus que generem. També hem pogut
comprovar al llarg dels anys que també hi inﬂueix el context econòmic o ﬁns i tot social, del
moment. Què podem fer per reduir aquestes xifres de 430 quilos per any per persona? Doncs
podem actuar de manera individual i també com a societat.
Demanera individual, assumint hàbits de compra i consum responsable, apostant pel comerç
de proximitat i pel producte local, però també comprant a granel o fent, simplement, una llista
abans d’anar a comprar per no acumular menjar que se’ns pugui fer malbé, per exemple. Un
altre tema clau aplicar totes les R possibles: reutilitzar, reparar, reaproﬁtar, reciclar, repensar...
tot això ens ajudarà a reduir. I a nivell col·lectiu, des de les administracions hem de fomentar
aquests hàbits i posar i dissenyar les eines per fer-los possibles. Per exemple, ara, des del
Consorci treballem en una línia per evitar els residus tèxtils o també per reutilitzar l’oli de la
cuina.
Cent anys al servei dels propietaris
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5) D'altra banda, hem vist com ﬁns a set municipis que formen part del Vallès Occidental,
s'han adherit al porta a porta en la recollida selec�va de residus, durant els darrers temps.
Veu viable aquesta opció per ciutats com Terrassa o Sabadell? Quins avantatges té el fet de
realitzar aquest �pus de recollida dels residus domès�cs?
Cada ajuntament ha de valorar la fórmula que pot anar millor al seu terme municipal, en
funció de la seva dimensió, l’estructura dels barris, la densitat de població... No hi ha una
solució única i infal·lible per a tots igual. Els darrers anys hem pogut comprovar com el Porta
a porta és una bona solució per a municipis petits, amb nuclis dispersos, amb poca verticalitat
als habitatges. Poblacions com Ullastrell, Vacarisses, Palau-solità i Plegamans, Rellinars,
Matadepera.... estan tenint bon resultats. Però també en alguns barris concrets, com el de
Can Gorgs de Barberà, o ﬁns i tot en sectors concrets com el comercial. El Porta a Porta millora
molt i ràpid els percentatges de selectiva ja que es tracta d’una recollida individualitzada on la
responsabilitat de la ciutadania és més gran. Amb les grans ciutats (Terrassa, Sabadell, Rubí i
Cerdanyola) estem estudiant altres fórmules de recollida d’alta eﬁciència. Una pot ser la dels
contenidors amb identiﬁcació d’usuari, que et permet fomentar el reciclatge de determinades
fraccions i limitar-ne d’altres.

6) Hi ha veus que apunten que en un termini de temps no gaire llunyà hi haurà eines per
establir sancions a les llars que no apos�n per fer un reciclatge adequat dels seus residus? És
veritat? Com s'establirien aquests controls?
Recorden quan ens van dir que havíem de portar sempre el cinturó al cotxe? O quan es va
imposar l’ús del casc a les motos? O ﬁns i tot, quan es va prohibir fumar en molts espais? Són
mesures que canvien hàbits i que en un principi espanten, perquè comporten canviar la nostra
manera de fer. I són mesures que van acompanyades de sancions. En aquest moment estem
demanant a la ciutadania un canvi d’hàbits, estem posant eines per fer-lo i estem treballant
des de l’administració per a fer possible una millora de la recollida. També està en tràmit la
nova Llei de residus de Catalunya. La separació de residus ja no serà voluntària, sinó
obligatòria per llei. I és cert que una de les opcions que es planteja és el pagament per
generació. No es tracta de posar multes. Es tracta de premiar als qui ho facin millor.

http://www.residusvalles.cat/
Cent anys al servei dels propietaris
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7) Hi ha qui a més d'apostar per la ges�ó mediambiental, parla de fer un canvi real en el
sistema produc�u i de consum de la nostra societat? Què en pensa? Quins canvis faria vostè
en el consum del dia a dia de les famílies i les ciutats?
Com deia abans, el consum té molt a veure amb els residus que generem. Com també ho té el
sistema productiu actual. Les empreses han de poder aplicar mesures de responsabilitat social
corporativa que les apropin a la sostenibilitat econòmica i ambiental, amb un compromís
social. En aquí hi té un paper clau l’economia circular. Les matèries primeres són limitades. Els
recursos són limitats.
En aquest sentit a la comarca ho tenim clar i des del 2016 treballem en el marc de l’estratègia
Vallès Circular, una iniciativa de caràcter territorial amb la ﬁnalitat de desenvolupar una
estratègia transversal de transició cap a l’economia circular a la comarca: un canvi de
processos productius i d’hàbits de consum, amb capacitat per provocar un canvi sistèmic
contraposat a l’actual model lineal, basat en l’extracció, la fabricació, la utilització i
l’eliminació de productes i materials. En l’economia circular els materials, productes i serveis
són dissenyats per durar i tornar a entrar en la cadena de valor (per nous usos, modiﬁcats o
com a components), eliminant tòxics i usant energies renovables.

8) Per tant, podríem dir, com feia aquell... "El Vallès serà sostenible i respectuós amb el medi
ambient o no serà?
Aquesta és la nostra aposta. I per això treballem. Abans de la pandèmia les alcaldies del Vallès
Occidental ja vam declarar l’emergència climàtica perquè era urgent implementar mesures a
diferents àmbits: la gestió dels residus, la qualitat de l’aire, la transició energètica... I estem
treballant des de tots els àmbits per fer-ho possible. Com m’agrada dir, no tenim un pla B,
perquè no tenim un Planeta B, ni un Vallès B!

Gestió de Residus

Transició Energètica

Cent anys al servei dels propietaris
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Cambra Sabadell
c/Narcís Giralt, 50
Tel. (93) 725 09 24
cambra@cpropietatsbd.com
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Delegació Cerdanyola V.
Pg.Cordelles, 33
Tel. (93) 692 34 35
cerdanyola@cpropietatsbd.com

Delegació Granollers
c/Girona, 56
Tel.(93) 727 67 39
cambra@cpugranollers.cat

Has de demanar CITA PRÈVIA per ser atès/a a
qualsevol de les nostres tres oﬁcines d’atenció al públic?
- Ara també ho pots fer amb el nostre Codi QR -
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8. ACTUALITAT - Demanen reformes legisla�ves per fer front a les ocupacions

INFOCAMBRA

Demanen reformes legisla�ves contundents amb caràcter
d’urgència per fer front a l’ocupació de manera efec�va
El fenomen de les ocupacions s’ha conver�t en un autèn�c problema social que afecta a milers
de pe�ts i mitjans propietaris, que veuen com sovint els seus immobles són envaïts de manera
il·legal per persones que els creen un autèn�c greuge tant pel que fa a l’ús de manera
fraudulent i il·legal, sense cap contracte d’arrendament entre ambdues parts, com moltes
ocasions perquè els tenidors es veuen obligats a con�nuar pagant sovint les hipoteques de
ﬁnques de les quals no n’estan treient cap beneﬁci econòmic i per tant això afecta de ple a les
seves economies domès�ques.
Una situació que s’ha vist agreujada, en gran mesura, per l’aparició els darrers anys d’un seguit
de màﬁes organitzades que traﬁquen amb propietats de tercers i que venen per una quan�tat
de diners, i per tant s’enriqueixen il·lícitament de la possibilitat de fer un ús d’una propietat de
tercers, sense cap empara legal per les persones que ocupen el pis.
La meitat d’ocupacions estatals a Catalunya
En aquest sen�t, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida han fet un dur
manifest les darrers setmanes, en el que apunten la necessitat d’establir “mesures legisla�ves
urgents” per frenar les ocupacions, i a més ha �tllat les polí�ques actuals d’habitatge de
“fracàs total”, a més, d’assegurar que els afectats es troben desemparats. Segons apunta el
document, a Catalunya es registren el 50% de les ocupacions del conjunt de tot l’Estat, i el 75%
d’aquests tenen lloc a la ciutat de Barcelona, i aproﬁten per cri�car les administracions locals
de la ciutat comtal perquè segons diuen “promou regulacions permissives” que aﬁrmen
“avalen l’ocupació com a forma legí�ma de possessió d’un habitatge”.

Els municipis de l’Arc Metropolità també aixequen la veu
En aquesta mateixa línia, el conjunt d’alcaldes i alcaldesses que formen part de l’anomenat Arc
Metropolità van fer una trobada durant el mes d’abril per expressar la seva preocupació per
l’augment de les ocupacions, sobretot a l’àrea metropolitana, i han fet una pe�ció perquè
s’incremen�n les mesures legals, judicials i més instruments que perme�n els consistoris locals
a donar respostes a les situacions de vulnerabilitat.
D’altra banda, des d’aquest organisme es demana al Govern de l’Estat una reforma urgent de
la norma�va que doni més cobertura a l’actuació policial i també s’aclareixi la �piﬁcació dels
delictes de violació de domicili i usurpació de la propietat, tot incrementant les penes i
introduint un agreujant en els casos on hi hagi afany de lucre.
Cent anys al servei dels propietaris

9. ACTUALITAT - Demanen reformes legisla�ves per fer front a les ocupacions

INFOCAMBRA

A més, el document de treball presentat apunta la necessitat i apel·la al Poder Judicial que
estableixi jutjats especialitzats a les demarcacions on més casos d’ocupació il·legal es
produeixen i crear la ﬁgura d’un ﬁscal especialitzat en la matèria, que podria dependre del de
delinqüència organitzada i del delictes econòmics, tenint en compte, que en un percentatge
important, parlem de màﬁes organitzades.
En aquest sen�t, la presidenta de l’Associació i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha apuntat
que: “les dades constaten que l’habitatge con�nua sent un factor fonamental de desigualtat.
Davant d’això els Ajuntaments estem actuant, més enllà de les nostres competències i
possibilitats, donant suport a qui més ho necessita i fent front a les ocupacions que generen
problemes de seguretat i convivència. Però no podem arribar a tot. Estem molt limitats, no
tenim recursos i arribats aquest punt, creiem que hem de ser clars: cal més implicació de
tothom per garan�r un dret fonamental com és l’habitatge i alhora lluitar contra les pràc�ques
que precisament s’aproﬁten de la pobresa per lucrar-se. Davant d’aquestes, tolerància zero”.

Petició a les entitats ﬁnanceres i grans tenidors
El conjunt d’alcaldes i alcaldesses de l’Arc Metropolità han fet també una pe�ció per
incrementar el conjunt de pisos per posar-los a disposició de les famílies més vulnerables, i per
aquest mo�u, han fet una pe�ció expressa a en�tats bancàries, fonts immobiliaris i grans
tenidors que cedeixin els seus pisos buits, en un termini màxim de tres mesos als ajuntaments,
a comptar des del requeriment de l’administració.A més, també es fa una pe�ció expressa a la
Generalitat que es do� anualment als consistoris municipals de més recursos econòmics per
incrementar els ajuts a persones vulnerables, i ampliar per adquisició, reforma o rehabilitació el
Parc d’Habitatge Social des�nat a situacions d’exclusió social.
Cent anys al servei dels propietaris

10. ACTUALITAT - RACÓ DEL PRESIDENT - El valor de referència i com calcular-ho?
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Què és el nou Valor de Referència? I com cal actuar
davant aquesta càrrega imposi�va de la Hisenda
Pública?
El primer de gener de 2022 entrà en vigor la determinació els valors de referència dels béns
immobles urbans, segons la Resolució de 10 de novembre de 2021 dictada per la Dirección
General del Catastro. La xifra s’obté de la mateixa forma que s’obtenia el valor cadastral, però
tenint com a base l’informe anual del mercat immobiliari, seleccionant les operacions que s’han
fet i establint un preu mitjà.
Aquest “Valor de referència” afecta als béns immobles que són residencials, magatzems o
aparcaments, i a par�r del 1 de gener ha cons�tuït el valor pel qual s’ha de tributar l’impost de
successions, donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; és a dir, en
qualsevol cas que adquirim un immoble haurem de tributar fent servir aquest valor de
referència donat pel Cadastre.
Hi ha altres immobles urbans -com locals de negoci- que no tenen un valor de referència.
Aquests tributaran tenint en compte el preu declarat per l’interessat o el preu de mercat, quin
sigui major (la Banca sempre guanya).A efectes pràc�cs el valor de referència és el mínim pel
qual hem de liquidar la transmissió d’un immoble, encara que podem declarar un valor
superior, i en aquest cas estaríem obligats a tributar pel preu declarat.

Però ens trobem amb que la majoria dels valors de referència establerts estan per sobre del
valor real dels immobles i ens estarien forçant a tributar més del que marca el mercat. Si ho
considerem així, hi ha la possibilitat de recórrer la liquidació de l’impost, això sí, havent-ho
liquidat prèviament pel valor de referència que ens ve donat. Solve et repete. El contribuent té
la càrrega de la prova, i per tant som nosaltres qui hem de desvirtuar la presumpció de veracitat
i irrefutabilitat de les manifestacions donades pel Cadastre.
La Hisenda Pública s’ha conver�t en un Goliat, però encara ens donen una pedra per fer-li front,
i és que tenim el coneixement del valor de referència prèviament a fer cap operació (és una
dada pública), i per tant podem preparar la defensa de la minoració del valor real de l’immoble,
podem demanar les taxacions que demostrin l’equivocació, i després de tributar, reclamar.
Cent anys al servei dels propietaris
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Ara bé, és di�cil tombar a aquest gegant amb afany recaptatori, perquè l’experiència demostra
que els recursos a la liquidació acostumen a denegar-los, i el pas següent serien el Tribunals de
l’Econòmic-Administra�u, i és aquí on els professionals del Dret hem de recomanar cautela, i
molts cops, si la quan�a no és substancial, donar-nos per vençuts, perquè un procediment
contenciós implica uns costos i uns temps que no tothom pot o està disposat a assumir, i de
vegades, si la diferència es mínima, surt a compte pagar i estalviar-se maldecaps.
Ens trobem atrapats a unes tenalles on la Hisenda ens estreny, primerament presentant el valor
de referència com a un veritat pràc�cament absoluta i amb poc marge de minoració, carregant
al contribuent amb la obligació de desvirtuar aquesta veritat, i d’altra banda ens guanya per
l’esgotament (econòmic, anímic i temporal) que produeix un procediment judicial així com
molts cops la intel·ligibilitat que suposa el recàlcul d’un tribut per a un contribuent no entès en
la matèria.
La Hisenda Pública cada cop és més distant i automa�tzada, i trobem que els tributs tenen
bases imposables objec�ves, que deshumanitzen l’organisme i s’obliden de que darrera del
contribuent, a més de diners per exprimir, hi ha circumstàncies subjec�ves que no es poden
despatxar automà�cament.
Text: Antoni Quintana Petrus
Advocat i President de la Cambra Propietat Urbana de Sabadell i Comarca
i del Consell General de Cambres de la Propietat de Catalunya.

Pimec Vallès organitza una trobada amb diferents en�tats
per conèixer opinions sobre el moment econòmic i social
La patronal Pimec va organitzar dijous dia 9 juny un acte
sota el �tol: "Reac�vem-nos! Ac�visme empresarial a
PIMEC Vallès Occidental, amb Antoni Cañete", centrat
sobretot a posar en comú com s'està vivint al món de la
pe�ta i mitjana empresa les diﬁcultats derivades de la
pandèmia i de la crisi arran també de la guerra d'Ucraïna.
La vetllada va comptar amb la presència d'una nodrida
representació del teixit econòmic i social de la comarca,
entre elles, la nostra en�tat, que fou representada pel
nostre president, Antoni Quintana, l'adjunt a direcció,
Miquel Àngel Vicente, i el membre de la Junta de Govern,
Juanjo Ríos.
Una comi�va cameral que va tenir l'oportunitat de poder
conversar amb el president de Pimec Catalunya, Antoni
Cañete, a qui va voler transmetre “tot el nostre escalf i
solidaritat en uns moments complicats a l'àmbit
empresarial, i posar a disposició de la patronal que
engloba a milers de pe�tes mitjanes ac�vitats arreu de tot
el territori català, el nostre coneixement i experiència per
tal d'ajudar en tot allò que puguem en uns moments que
entenem que tots cal que remem en la mateixa direcció
per superar les diﬁcultats econòmiques sobrevingudes de
manera inesperada”.
Cent anys al servei dels propietaris

12. ACTUALITAT - La Càtedra UNESCO d’Habitatge cri�ca la polí�ca de l’estat espanyol
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La polí�ca d’habitatge a l’estat espanyol ha estat “errà�ca”
segons un estudi de la Càtedra UNESCO d’Habitatge URV
La pres�giosa Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV ha presentat fa unes setmanes un treball
que sota el nom de “Quinze anys sense solució per a l’habitatge. La innovació legal i la ciència
de dades en polí�ca d’habitatge” fa una radiograﬁa acurada del que han estat les polí�ques
d’habitatge impulsades els darrers quinze anys arreu de tot l’estat espanyol.
Un estudi presentat per la inves�gadora postdoctoral en Dret Civil, Rosa Maria Garcia i pel
catedrà�c de Dret Civil, Sergio Nasarre, tots dos membres de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de
la universitat tarragonina. El treball, publicat a la Revista Crí�ca de DerechoImmobiliario i que
es pot llegir al portal DIALNET – https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8358850
qualiﬁca d’errà�ca la polí�ca d’habitatge que s’ha dut a terme més enllà de la darrera dècada a
Espanya pels diferents par�ts polí�cs al poder. En primer terme, fan una crí�ca al fet que “s’ha
potenciat un mercat hipotecari cada vegada menys garan�sta”, i asseguren els dos
inves�gadors de l’URV que:“després de la post crisis (2007-2010), no es va prendre cap mesura
per solucionar el problema d’accés i pèrdua d’habitatge”.
A més, s’apunta en el text que: “els legisladors, “inﬂuenciats per moviments socials i una part
de la judicatura”, han aprovat mesures que no només han ajudat a mi�gar-la sinó que, en
ocasions, “l’han empitjorat”. I asseguren que: “en quinze anys s’ha passat de potenciar la
propietat privada a emparar legalment l’okupació” arribant a l’actualitat, no només sense
solucionar el problema de l’habitatge sinó, sovint, incrementant-lo”.

La principal crí�ca per part dels dos inves�gadors se centra sobretot en la necessitat d’apostar
per plantejar alterna�ves legisla�ves a les que s’han adoptat, ja que s’apunta que aquestes
úl�mes sovint: “s’han fet amb mo�vacions allunyades de l’estudi real de la situació residencial
on cal donar una resposta eﬁcaç i treballada”. Amb l’afegit que “hi ha poca par�cipació pública
efec�va”, ja que moltes vegades la part legisla�va no ha passat aquest necessari pas
d’informació a la població, i que sovint a les persones amb les que s’ha comptat per tal
d’establir-les “no cobreixen tots els grups afectats ni inclou de cap manera inves�gadors” que
serien persones amb una capacitat d’aportar un punt d’objec�vitat i coneixement en matèria,
que s’obvia de manera interessada.
I per úl�m, i en aquesta mateixa línia, l’estudi aposta perquè en el futur es �nguin en compte
els coneixements dels inves�gadors en matèria d’habitatge per tal de conèixer les situacions
reals existents, i quines solucions efec�ves i la millor manera de legislar, i deixant de costat la
improvisació o les inﬂuències ideològiques d’uns o altres sobre qui ha d’aprovar determinades
lleis o aquells que les han d’aplicar.
Cent anys al servei dels propietaris
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La Generalitat canvia els requisits per considerar un habitatge
buit i mobilitzarà immobles abandonats a les zones rurals
El Govern de la Generalitat dins del conjunt de mesures per fer front als reptes
esdevinguts per les persones arribades a Catalunya provinents de la guerra entre
Rússia i Ucraïna ha previst la inclusió explícita de les persones refugiades a casa nostra
com a possibles beneﬁciàries dels programes de cessió d’habitatges per part de
l’administració catalana. En aquest sen�t, ha modiﬁcat diversos preceptes del Decret
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, per tal de reforçar els
instruments de captació d’habitatges per part de les administracions públiques. També
modiﬁca i incorpora diversos preceptes de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret
a l’habitatge, que afecten els requisits per a la consideració d’habitatge buit, a la
mediació social en els lloguers d’habitatges, als habitatges d’inserció i als programes
socials d’habitatges. Amb aquestes modiﬁcacions, les administracions podran
mobilitzar els habitatges abandonats de les zones rurals en procés de pèrdua de
població per atendre situacions d’emergència habitacional.

Les pèrdues dels propietaris per la limitació de la renovació
anual dels lloguers se situa en 560 MEUR a tot l’estat espanyol
El govern espanyol va ﬁxar el mes de març un topall del 2% a la renovació anual dels
contractes d’arrendament. Una decisió de l’execu�u per fer front a les conseqüències de la
crisi ocasionada per la guerra entre Rússia i Ucraïna i l’alça incontrolada de preus, que ha
situat l’IPC gairebé al 10%. Una decisió que segons, el portal immobiliari Idealista, suposarà
unes pèrdues de 560 milions d’euros a la butxaca dels propietaris. Una mesura que afecta a
tots aquells arrendadors que renoven els seus contractes des de l’1 d’abril ﬁns el proper 30
de juny, i que han de subs�tuir de manera obligatòria l’IPC per l’aplicació de l’Índex de
Garan�a de Compe�vitat (IGC). Unes actualitzacions que situen el que era l’habitatge �pus
tenien un preu mitjà del lloguer a Espanya era de 685 al març del 2021, i que després de
l’actualització dels contractes, amb la pujada de l’IPC avançat arriba als 752 euros mensuals,
és a dir, un increment de 67 euros al mes.

Les pujades del �pus d’interès provocarà que els clients passin,
ben aviat, milers d’hipoteques actuals del mode variable a ﬁxa
Els experts asseguren que durant el 2022 és molt probable que augmen�n els �pus
d’interès coma intent de frenar la inﬂació per part del Banc Central Europeu. Aquest, factor
sumat a la pujada de l’Euríbor i els increments de les variables de les hipoteques, permet
assegurar segons els experts que els propers mesos força clients faran un canvi de la seva
hipoteca de variable a ﬁxa, per les pujades d’interessos i la seva inﬂuència a les quotes de
les hipoteques. La tardor seria l’època en què es podria aplicar aquesta mesura per
combatre les pujades de preus, que tenen un impacte nega�u a l’economia. Això
comportaria una reducció del ﬁnançament i del consum, que derivaria en un descens de la
demanda. La pujada dels �pus d’interès inﬂueix especialment en les hipoteques variables,
ja que la quota a pagar està formada, en gran part, pels interessos. De fet, hi ha previsions
que l’euríbor torni a xifres posi�ves a 12 mesos. D’acord amb el servei d’estudis de
CaixaBank, el 2022 es podria tancar amb un 0,13% i el 2023 pujaria ﬁns un 0.85%.
Cent anys al servei dels propietaris
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