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God bless the Queen!: un lideratge guanyat i pausat
La mort de la Reina Elisabet II d'Anglaterra ha estat, sens dubte, la no�cia que més rius de �nta
i hores de televisió ha acaparat les darreres setmanes arreu del món, sobretot per la rellevància
pública del personatge i pel fet d'haver representat, els darrers setanta anys (enguany s'ha
celebrat el jubileu de pla�) la corona britànica. Sens dubte, una ﬁgura cabdal, per la seva
rellevància pública i la llarga trajectòria del seu mandat, que entre d'altres li va permetre
conviure amb ﬁns a catorze líders britànics, des de l'històric Winston Churchill, passant per la
primera dona que va ocupar el càrrec, Margaret Tatcher, ﬁns a viure el traspàs, els seus úl�ms
dies en vida, de l'excèntric Boris Johnson a l'actual primera ministra Liz Truss.
La ﬁgura d'Elisabet II, però ha aconseguit al llarg de totes aquestes llargues set dècades de
regnat quelcom di�cil per a qui ostenta un càrrec ple de simbolisme, però alhora amb una certa
quota d'ascendència a la ciutadania, ser algú que tothom, ja siguin aquells que entenen les
monarquies com un símbol d'unitat patriò�ca i atorguen importància a aquesta ins�tució, com
aquells que en refusen els seus valors per an�quats i arcaics, �nguessin cap a ella una mirada
amable i simpà�ca però sobretot plena de respecte i admiració pel seu tarannà conciliador,
pausat i tranquil.
Una ﬁgura que va accedir al tron del Regne Unit per un seguit de successos inesperats com van
ser la mort del seu pare i la posterior abdicació del seu oncle, i, per tant, que va ocupar un
càrrec pel qual, de ben segur, ella entenia no estava preparada o no li tocava, més enllà de la
responsabilitat que tenia de formar part d'una família reial. Però, precisament la seva ﬁgura
inicialment dèbil i feble davant dels ulls de la gent, amb el pas dels anys es va anar enfor�nt, pel
reconeixement general de la feina ben feta de manera silenciosa, circumstància que va
permetre que de mica en mica anés forjant un lideratge inqües�onable davant la gent, amb
fermesa, en situacions di�cils, però alhora amb mà esquerra, en conﬂictes a la Gran Bretanya i
arreu del món.
Un exemple clar, de la seva manera de fer conciliadora, tanmateix, coneixedora de la força
popular i de la credibilitat que tenia davant la gent, i, per tant, del seu lideratge, seria la
històrica reunió que va tenir lloc, ara fa una dècada, amb aleshores viceprimer ministre
nord-irlandès, i an�c membre de l'IRA, Mar�n McGuinness, com un gest de gran simbolisme i
de gran rellevància polí�ca per tal de segellar una pau deﬁni�va, ja que cal recordar que durant
més de quatre dècades les accions terroristes d'aquesta organització havien provocat milers de
morts durant el seu regnat.
En conclusió, més enllà dels milers de pàgines de la premsa del cor, i dels assumptes més o
menys obscurs que envolten algunes monarquies arreu d'Europa (també la britànica), ningú
pot qües�onar que Elisabet II ha estat un personatge que passarà a la història pel seu llegat
d'algú que es va saber treballar una ﬁgura reconeguda a escala mundial, que va saber exercir el
seu poder de manera silenciosa i a l'ombra del poder legisla�u britànic, i amb un lideratge
tranquil valorat per diferents generacions, amb una opinió molt inﬂuent, i, per tant, conver�da
durant set dècades, en una autèn�ca guia moral al servei de la societat de la Gran Bretanya.
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El Codi Civil català es pot conver�r en l'eina per regular
contractes d'habitatge tot i el fracàs de l'11/2020
El món de l'habitatge ha viscut els darrers cinc anys un seguit de con�nues regulacions,
mitjançant decrets llei d'àmbit estatal i autonòmic que sovint han provocat un terrabastall per
què a l'establiment dels contractes d'arrendament de residència habitual. Modiﬁcacions
legisla�ves sovint sota el paraigua ideològic dels governs d'una banda i l'altra que han volgut
afavorir als propietaris o bé als llogaters, i que sovint només han aconseguit que tant uns com
els altres visquessin en una indefensió jurídica evident.
Una prova evident, d'aquesta regulació indiscriminada i sovint poc efec�va, la vàrem viure
amb l'aprovació per part del Parlament de Catalunya, del Decret Llei 11/2020 que suposava
per primera vegada introduir una nova variant en els contractes de lloguer el fet de regular-ne
la renda i, per tant, eliminar el pacte entre parts com un element contractual vàlid i efec�u.
Una regulació present en el mercat de l'habitatge de lloguer a Catalunya, que va tenir una
durada aproximada de divuit mesos de vigència, i que es va demostrar inefec�va, o com a
mínim, amb pocs elements de ser una norma ú�l, donat sobretot pel fet que va conviure amb
la pandèmia de la Covid-19, i en aquells moments els preus van pa�r un lleuger estancament
o baixada pels pactes entre parts donades les circumstàncies excepcionals viscudes.
Ara el Codi Civil català? ...i la Ley de la Vivienda?
Fa unes setmanes des de les conselleries de Drets Socials i de Jus�cia es varen fer arribar a la
nostra en�tat, com a organisme que treballa en defensa dels drets de la propietat privada, un
document que té com a objec�u la modiﬁcació de diferents ar�cles que tenen a veure amb el
dret a la propietat privada que ja són recollits al Codi Civil català i que des del Govern es vol es
converteixi en el marc legisla�u de referència en el futur en totes les relacions contractuals
(propietaris i llogaters) d'habitatge que s'estableixin a Catalunya.
Una voluntat polí�ca que provocarà una preocupant duplicació reguladora que sorgirà
d'aquesta més que possible implementació mitjançant la modiﬁcació de diferents ar�cles del
Codi Civil coexis�nt amb l'actual règim jurídic, la Llei d'Arrendament Urbans, que regeix totes
les relacions contractuals que tenen a veure amb arrendaments immobiliaris. A més, amb
l'agreujant, que aquesta nova regulació en l'àmbit català s'implementarà i començarà a regir,
a pocs mesos, que entri en vigència, també, la primera 'Ley de la Vivienda' a escala estatal.
Ens trobem, doncs, en una situació molt similar a la que vàrem viure, amb l'aprovació del
Decret Llei 11/2020 per part del Parlament, que tot i conèixer el posicionament contrari del
Consell de Garan�es Estatutàries a favor de la seva aprovació, ja que diferents dels seus
ar�cles eren an�cons�tucionals, per atribuir-se el govern català unes atribucions
juridicolegisla�ves d'àmbit estatal, es va acabar �rant endavant, amb la consegüent situació
generada d'una greu indefensió jurídica per a tots els actors del sector de l'habitatge.
Per tant, una vegada més, tot fa pensar que si s'aprova l'entrada en vigència la regulació del
marc de l'habitatge mitjançant el Codi Civil català des de Madrid, es presentaran recursos per
vulneració del seu marc competencial, que tardaran mesos a resoldre's, però que,
mentrestant, una vegada més ens trobarem en un atzucac jurídic i legisla�u, amb dues
regulacions existents coexis�nt al mateix moment, una LAU catalana i una altra d'índole
estatal.
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Entre les modiﬁcacions destacades del Codi Civil de Catalunya, i que, a priori, entren
novament en xoc del marc jurídic actual i de la regulació en l'àmbit estatal, que és qui regeix
aquest �pus de relació contractual mitjançant la Llei d'Arrendament Urbans, un cop el
Tribunal Cons�tucional va declarar nul el Decret Llei 11/2020.
Els ar�cles, més destacats, que podrien afectar el sector de l'habitatge són:

S’imposa a la part arrendadora com
a regla general l'obligació de fer les
reparacions, siguin ordinàries o
extraordinàries, (article 623-58)
llevat de les ocasionades per un ús no
conforme o sense la diligència
deguda i de les pe�tes reparacions
derivades del desgast produït per la
u�lització normal del bé.
La part arrendatària té la facultat de
fer les obres de manteniment i
reparacions per si mateixa, amb
reemborsament immediat de les
despeses, si la part arrendadora no
ofereix fer-les en un termini raonable,
si no les fa dins del termini convingut,
o si es tracta de reparacions urgents.
Possibilitat
de
substituir
el
pagament de renda per l'obligació
de fer obres de reparació,
manteniment o millora de l'habitatge
(ar�cle 623-64).

Substitució de la tàcita reconducció
després de la pròrroga triennal per
un sistema de pròrrogues anuals.
(ar�cle 623-42) Foment de relacions
de durada mitjana o llarga.
Limitació dels criteris per a
actualitzarla renda, tant en el cas de
pròrroga voluntària comamb previsió
que el contracte pugui quedar
subjecte a un règim de contenció de
rendes (ar�cle 623-61).
Pagament d’honoraris (retribucions
de serveis d'intermediació) a càrrec
de la part que n'ha contractat la
prestació: no es poden cobrar a la
part arrendatària si els serveis han
estat contractats per la part
arrendadora o prestats efec�vament
a aquesta (ar�cle 623-40).
La
part
arrendatària
pot
sotsarrendar l'habitatge per un
període breu, de ﬁns a 1 any, sense
que calgui el consentiment de
l'arrendadora (ar�cle 623-45), per
facilitar que la part arrendatària no es
vegi forçada a desis�r del contracte si
ha de desocupar l'habitatge durant un
període transitori.
Previsió de fraccionament temporal
en la prestació de la caució (ﬁança)
per persones o famílies que es trobin
en situació de risc d'exclusió
residencial. (Ar�cle 623-65)
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ENTREVISTA: Sr. Enrique Vendrell, president del Consell
Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya
“A la resta d’Europa, quan es
denuncia l'ocupació d'una
propietat i es constata que
els ocupants manquen de
títol que els legitimi per
mantenir-se en ella, el
llançament és immediat...”

1) En primer lloc, li volem agrair la seva predisposició a respondre aquesta entrevista per a la
nostra revista INFOCAMBRA. Pot explicar-nos, breument, quin és el paper d'un administrador
de ﬁnques? I en què consisteix exactament la seva ac�vitat respecte a la ges�ó del dia a dia
de la propietat privada?
L’administrador de ﬁnques és un professional imprescindible i amb el qui ara, més que mai,
s’ha de comptar amb tot el que es refereix a l’entorn de la propietat immobiliària, la seva
gestió, conservació, innovació, sostenibilitat, convivència i assessorament en un àmbit que
jurídicament, tècnicament i tecnològicament resulta cada cop més exigent i complex.
Aquestes funcions les desenvolupa principalment en el marc de les relacions en règim de
propietat horitzontal, és a dir, en comunitats de propietaris simples o complexes, com també
en propietat vertical, propietats que gestiona en règim de lloguer, ja siguin urbanes o inclús
rústiques.
L’atomització de la propietat immobiliària en mans de la gran majoria de les famílies, la qual
cosa considerem positiu i un valor singular del nostre país, fa que el desenvolupament de la
nostra activitat tingui una transcendència sòcio-econòmica de gran relleu a l’afectar de forma
directa i quotidiana a la vida de la ciutadania en general i al seu bé més preuat, la seva casa,
el seu principal patrimoni i el de la seva família.
2) Sens dubte, una de les xacres que pateixen milers de pe�ts i mitjans propietaris, és el
fenomen de l'ocupació. En una recent entrevista seva publicada a La Vanguardia, vostè
acusava determinades administracions públiques de fomentar-la. Quina explicació creu que
té aquesta feblesa i inacció per part de determinats organismes públics i com caldria actuar
per intentar donar resposta real a qui pateix una ocupació?
És indubtable que el parc públic d'habitatge és insuﬁcient per atendre les necessitats de les
persones que manquen de recursos suﬁcients per accedir al dret a un habitatge digne, atès
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que hauria d'estar a l'entorn del 15% quan al nostre país difícilment aconsegueix l’1,5%. Dit
això, aquesta responsabilitat recau constitucionalment en les administracions públiques i no
en els particulars, i sembla que algunes administracions prefereixen afavorir aquestes
pràctiques il·legals com l’ocupació delinqüencial, per desviar el que ha estat un incompliment
crònic de les responsabilitats públiques. Justiﬁcar el delicte de l'ocupació de l'aliè en aquesta
premissa amb la creença que això solucionar un problema social és un immens error i, a més,
injust, que genera nous problemes ﬁns i tot més greus, que afecten no sols els propietaris
injustament privats de la seva possessió i de la seva seguretat jurídica, sinó també als veïns i
a barris sencers. És indubtable també que des d'alguns àmbits polítics, per raons ideològiques,
es ve menyscabant el dret de propietat, malgrat ser un dret fonamental reconegut per la
Constitució i per la Carta Europea dels Drets Humans.

3) En la mateixa entrevista, vostè es comparava amb països del nostre entorn més immediat i
assegurava que les ocupacions a la resta d'Europa se solucionen en 24 h. Això seria viable
fer-ho aquí? És un tema de voluntat polí�ca? Cal canviar, doncs, la legislació vigent i endurir
les penes a les persones que ocupen?
Sovint els representants polítics acudeixen, quan convé, al mètode comparatiu per justiﬁcar la
idoneïtat d'alguna de les seves mesures. Però en l'àmbit de la ocupacions il·legals en el dret
comparat del nostre entorn europeu, no existeix cap país en el qual es demori la solució del
delicte tant de temps com al nostre país, ni tan sols per aproximació.
A la resta d’Europa, quan es denuncia l'ocupació d'una propietat i es constata que els
ocupants manquen de títol que els legitimi per mantenir-se en ella, el llançament és immediat,
la usurpació de la propietat privada no és cap broma i menys encara si es tracta de l'estatge
d'un tercer. No vull dir que aquí totes dues actuacions no estiguin tipiﬁcades al Codi Penal, ho
estan, però el procediment no afavoreix que els jutges imposin, sense lloc a l'escletxa, la
mesura cautelar immediata per executar la desocupació de la ﬁnca, sigui qui sigui l'ocupant i
la propietat ocupada, això sí, vetllant perquè els serveis socials facilitin una solució residencial
que, en qualsevol cas, els ocupants haurien d'haver sol·licitat abans de procedir a cometre un
delicte apropiant-se unilateralment del dret d'un altre.
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Efectivament, són necessàries algunes reformes legals que ja hem sol·licitat, en la Llei
d’Enjudiciament Criminal, en el règim local i també en el règim de la propietat horitzontal, per
facilitar l'acció dels tribunals i legitimar als veïns perjudicats per les ocupacions, i per a això,
efectivament, és imprescindible voluntat política sense pal·liatius i fer costat a les forces de
seguretat dotant-los dels mitjans i garanties per executar aquests llançaments en els casos de
fragància i quan es produeixin alteracions de la convivència o de l’ordre, que són la majoria,
evitant-se moltes vegades una innecessària judicialització del conﬂicte.
4) La situació real del mercat d'habitatge ens ha situat amb una manca d'habitatge de lloguer
evident a tot el territori català, sobretot a l'Àrea Metropolitana, accentuada en part per la
regulació de preus de lloguer amb l'aprovació de l'ar�cle 11/2020 (ja derogat) per part del
Parlament de Catalunya. Creu vostè que la con�nua indefensió i inestabilitat jurídica a la qual
s'ha sotmès als pe�ts i mitjans propietaris els darrers anys ha produït una desac�vació del
mercat de lloguer?
Estic convençut d'això. L'evolució de l'oferta de lloguer no enganya, és inversament
proporcional a les mesures reguladores que generen inseguretat i suposen un
intervencionisme radical i desequilibrat en la relació arrendatícia. La veritat és que la Llei
11/2020 i la més recent 1/2022 han estat el colofó, de moment, d'unes polítiques que van
arrencar amb la Llei 24/2015, que en lloc de promoure i fer més accessible a les famílies més
vulnerables l'arrendament d'habitatges, ha aconseguit tot el contrari: hi ha menys habitatges
susceptibles de ser alquilats i més cars.
No m'agrada utilitzar els termes de gran o petit tenedor, però sí que puc assegurar que els
propietaris “normals” que van invertir els seus estalvis i els de les seves famílies en l’adquisició
de ﬁnques per assegurar-se un complement econòmic d'estabilitat en el futur, el que busquen
és una relació estable i segura que permeti una rendibilitat mínima, i no se'ls està facilitant
cap de les dues premisses, la qual cosa és lamentable si tenim present que la gran majoria dels
habitatges que s'incorporaven al mercat de lloguer venien d'aquests propietaris.
Per contra, mentre els nostres representants insisteixin en legislar sense escoltar els
professionals i persisteixin en atendre exclusivament les directrius dels ideòlegs i dels
sindicats, malgrat que sustenten polítiques que ja han fracassat en uns altres països, no es
resoldrà la problemàtica dels arrendaments urbans, que al meu entendre està travessant un
dels moments més delicats de les últimes dècades.
5) En la mateixa línia, s'ha apuntat que Catalunya amb aquest any i mig de regulació de preus
de lloguer ha perdut molta capacitat d'inversió, i que allò que es coneix com a 'Built To Rent'
s'ha traslladat a altres territoris de la resta de l'estat espanyol com de l'estranger alliberats de
la persecució legisla�va i restriccions administra�ves constants que actuen com a frens per
aquells capitals que volen apostar per construir nous habitatges. Què en pensa vostè? I com
creu que es podria recuperar tot aquest capital que s'ha anat perdent amb el pas dels anys?
És mes fàcil perdre la conﬁança de l'inversor que guanyar-la, sens dubte, i per recuperar-la
hauran d'emetre's senyals clars d'estabilitat. Mentre es mantingui l'entorn regulador vigent
amb les lleis abans citades, algunes amb mesures que ja han sigut declarades
inconstitucionals, així com amb les pròrrogues de la suspensió dels processos de desnonament
i limitacions en la aplicació del pacte de l’IPC, i les que s'anuncien en l'immediat futur com la
Llei d'Habitatge estatal o la pròxima regulació d'arrendament de béns de Catalunya, serà molt
complicat que la inversió per a la promoció immobiliària destinada a lloguer recuperi
l'envergadura que va tenir, per la qual cosa l'oferta d'habitatge en lloguer continuarà sent
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reduïda i la inversió proporcionalment menor a la d'altres territoris a curt i mitjà termini, la
qual cosa els administradors de ﬁnques col·legiats lamentem enormement, però la veritat és
que ens falten arguments per estimular els nostres clients a què s'arrisquin a destinar la seva
inversió al lloguer d'habitatges.
6) Per tant, creu que amb la situació d'emergència de l'habitatge actual, fora bo plantejar la
creació d'una 'Taula d'Habitatge de Catalunya' amb presència de tots els actors que formem,
d'una manera o l'altra, part del món de l'habitatge, la propietat privada i el sector
immobiliari?
Les solucions són complexes i requereixen la participació de tots els professionals, col·legis i
associacions que intervenenen el sector immobiliarii això, incomprensiblement, no s'ha fet al
nostre país. El resultat, o millor dit, la falta de resultats, salta a la vista amb un mercat en
retrocés, de pitjor qualitat, més car i un parc social que contínua sent deﬁcitari perquè
necessita d'inversions continuades i estables en el temps per aconseguir els objectius que uns
altres països han assolit.
En aquest sentit, els Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya hem ofert expressa i
reiteradament la nostra col·laboració a tots els grups polítics i a les administracions públiques,
i hem respost sempre quan ens ha estat sol·licitada. Creiem en les propostes positives i de
concertació, per la qual cosa qualsevol iniciativa que generi la participació i la conﬁança entre
tots els implicats, serà beneﬁciosa, i pel contrari no ho serà quan se sustentin en
l'enfrontament, en la criminalització, en la sanció o en la permanent desqualiﬁcació de l'altre.

7) A la nostra en�tat escoltem queixes reiterades per part dels nostres associats que sovint
se'ls presenta, també als mitjans de comunicació, com els culpables de la manca de pisos de
lloguer i com uns autèn�cs voltors per treure rèdit de les seves ﬁnques. Creu vostè que manca
pedagogia del que representa la propietat privada? Hauríem d'explicar-nos millor i que la
societat en general pogués tenir un contra relat d'allò que sovint s'explica de manera
interessada?
Crec que aquesta pregunta ja l'he contestat anteriorment. Aquesta imatge que des d'alguns
sectors s'insisteix en traslladar als mitjans de la “propietat” com si tota ella no pretengués una
altra cosa que especular i enriquir-se a costa dels més vulnerables, és profundament injusta i
totalment falsa. Tan incerta com la de que tot “inquilí” és un potencial incomplidor i un
maltractador de l'habitatge, que el retorna a l'arrendador en pèssim estat al ﬁnal del
contracte. Fomentar l'enfrontament no ajuda, el que s’hauria de fer és estimular la
concertació, l'estabilitat i la conﬁança d'uns respecte als altres i viceversa, cal potenciar el
valor del compliment de les obligacions arrendatícies d'uns i d'uns altres, garantint, això sí,
l'assistència social a qui realment no pugui, però no a costa del dret de l'altre, que moltes
vegades també sofreix, sense cap compensació. I això no s’està fent.
Cent anys al servei dels propietaris
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8) Precisament, la col·laboració publico privada és una de les apostes que entenem des de la
nostra en�tat que cal explorar, com es fa a altres països d'arreu d'Europa, per tal de rever�r
la situació del mercat de l'habitatge a Catalunya. És a dir, caldria treballar perquè
l'administració pública construís habitatge públic de manera con�nuada, els anys vinents, per
donar resposta a la manca d'oferta a Catalunya, i ho pogués fer de la mà d'inversors privats?
Això és imprescindible en qualsevol cas. Sense la col·laboració público-privada no és possible
aconseguir la solució al problema del dèﬁcit del mercat d'habitatge social. Per a això, la
promoció d'habitatge assequible haurà de ser suﬁcientment àmplia i atractiva per fomentar
la participació del sector privat on no arribi el públic, que em consta està desitjant poder
fer-ho en condicions d'estabilitat i seguretat jurídica. També és imprescindible, com ja s'ha dit
anteriorment, incrementar el parc públic d'habitatge en lloguer i això només serà possible
mitjançant un increment substancial de la dotació pressupostària i el seu manteniment durant
les pròximes dècades. Cal no oblidar que la gestió d'aquest parc no és senzilla i requereix de
molts recursos econòmics, tècnics i de personal, per la qual cosa aproﬁto des d'aquí perquè es
compti amb els professionals que ens dediquem a aquesta funció per millorar l’eﬁciència i la
sostenibilitat de l'administració del patrimoni públic.
9) D'altra banda, des del Consell d'Administradors de Catalunya s'ha fet una aposta ferma, els
darrers mesos, per potenciar la rehabilitació d'ediﬁcis i la seva eﬁciència a tots nivells. Creuen
que aquesta és també una bona línia de treball per tal de fer créixer la qualitat dels habitatges
i el parc residencial de qualitat a Catalunya? I en aquest sentit, el fons europeus
'NextGeneration' haurien de ser una autèntica palanca de canvi per fer aquesta transformació
i millora residencial que sembla que a Espanya arriba més tard que a la resta de països de la
Unió Europea?
Sens dubte. L’eﬁciència energètica és un dels punts febles del parc immobiliari de Catalunya.
De fet, més del 80% dels immobles ja estan obsolets i no oblidem que els habitatges són la
inversió més important d’una família; per això, se’ls ha de tenir cura. I els beneﬁcis de la
rehabilitació energètica són molt atractius: estalvi en la factura de la llum, millora del confort
i de la qualitat de vida, increment del valor de l’immoble, ajuda a combatre el canvi climàtic,
beneﬁcis en avantatges ﬁscals...
10) I per acabar, amb un tema de màxima actualitat. En una situació d'inﬂació incontrolada
per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19 i de la crisi energètica per la
guerra entre Rússia i Ucraïna com la que estem patint els darrers mesos. Creu que la pujada
del tipus d'interès, amb què amenaça el Banc Central Europeu, perjudicarà a totes aquelles
persones que tenen pensat adquirir una nova propietat els mesos que venen, i de retruc a
constructors i inversors?
La pujada dels tipus d’interès hipotecari en un entorn, a més, inﬂacionari, amb diﬁcultats per
a l'accés a l'habitatge de lloguer residencial per falta d'oferta suﬁcient, és sens dubte la
tempesta “perfecta” per a les persones que tenen pensat accedir a un habitatge. Cal buscar
formules imaginatives en la línia de fomentar la promoció i inversió necessària i reduir els
costos ﬁscals que representen per als compradors i venedors, la transmissió d'una propietat
immobiliària,on totes les administracions públiques,l'estatal, l'autonòmica i la local,
participen per obtenir una part molt substancial del preu de l'operació, encarint-la
notablement a través de l'IRPF, l’IVA, l’ITP i AJD i l'Impost de Plusvàlua Municipal, entre altres.

Cent anys al servei dels propietaris
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Les ocupacions conﬂic�ves creixen i la Generalitat
dona eines ajuntaments i comunitats per combatre-les
El fenomen de l'ocupació d'habitatges de manera il·legal ha pa�t un gran increment els darrers
anys, conseqüència inicialment de la crisi immobiliària del 2008, i en gran manera per la manca
d'un mercat de lloguer assequible, per l'existència d'una gran demanda i una oferta insuﬁcient,
a conseqüència de les minses polí�ques de construcció d'habitatge públic dutes a terme per
les diferents administracions públiques els darrers trenta anys. Una situació que, a més, han
ajudat al fet que apareguin determinades màﬁes organitzades que s'aproﬁten de la situació de
vulnerabilitat de moltes famílies per fer negoci, ja que els venen l'ús d'un habitatge de manera
fraudulenta a canvi d'uns diners, quan en realitat no tenen cap dret de propietat sobre
aquesta, i, per tant, cometen un delicte d'usurpació d'un bé aliè.
Una circumstància que sobretot han anat 'in crescendo' i de forma sos�nguda a la coneguda
com a zona de mercat tens de lloguer, en especial a l'àrea metropolitana i el seu entorn més
immediat, així com al voltant de les altres tres grans capitals catalanes. Un exemple, el trobem
a Sabadell i al seu entorn més immediat, on segons dades fetes públiques pels Mossos
d'Esquadra l'any passat es van ocupar ﬁns a 352 habitatges de manera il·legal, fet que suposa
que s'hagi mul�plicat per cinc aquest �pus de fets delic�us coneguts els darrers deu anys a la
ciutat.

352 ocupacions
il·legals a Sabadell
l’any 2021*

*s’ha multiplicat el número per cinc els darrers deu anys
Cent anys al servei dels propietaris
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A més, des dels ajuntaments afectats sovint fan una clara diferenciació entre dos �pus
d'ocupacions, les que es fan per necessitat, però no generen conﬂictes veïnals ni problemes
associats amb la convivència o les conﬂic�ves, que acostumen a anar acompanyades de
molès�es per soroll i bru�cia, delictes contra la salut pública o posar en risc a altres veïns per
les 'enganxades' irregulars al subministrament elèctric.
Eines legislatives contra les ocupacions delinqüencials
Les conselleries de Drets Socials i de Jus�cia de la Generalitat van presentar fa unes setmanes
un seguit d'inicia�ves de caràcter legisla�u, per intentar lluitar contra les ocupacions
delinqüencials a immobles ocupats que pertanyen a grans tenidors (en�tats ﬁnanceres, fons
d'inversió, SAREB, etc.) i que provoquen una greu alteració de l'ordre públic, situacions de
conﬂicte veïnal constant, i que generen alarma social.
L'objec�u de les reformes legisla�ves, en concret la modiﬁcació del llibre V del Codi Civil català
servirà per dotar jurídicament els ajuntaments i les comunitats de propietaris (modiﬁcació de
l'actual ar�cle 553-40) d'eines perquè puguin ser aquests els que facin la pe�ció de desallotjar
els habitatges ocupats, per tal de restablir l'ordre i el civisme als seus municipis i barris, quan els
propietaris no actuïn i els ocupes generin situacions que posin en perill la convivència. Durant
la presentació de les mesures, la mateixa consellera de Jus�cia, Lourdes Ciuró, ha qualiﬁcat de
"greu problema social" aquest �pus d'ocupacions "que sovint fan la vida impossible als seus
veïns i provoquen un sen�ment d'impotència a molts dels nostres ajuntaments i alcaldes,
perquè no tenen eines per restablir la convivència en els seus municipis".

Modiﬁcació Article
553-40 del Llibre V
del Codi Civil català
D'altra banda, des de la Conselleria de Drets Socials s'aposta per fer front a les ocupacions de
caràcter conﬂic�u amb una modiﬁcació de la Llei de l'Habitatge, perquè en un primer moment
s'ins� als propietaris dels immobles a actuar en conseqüència per desallotjar les persones que
ocupen l'habitatge via judicial, però en cas de no fer-ho s'exposaran a rebre sancions de
caràcter coerci�u, per sanció de caràcter greu, per considerar que s'està fent un ús d'anòmal del
pis, si es pot demostrar que s'hi duen a terme ac�vitats il·lícites o que generen alteració de la
convivència. A més, des d'aquest Departament de Drets Socials s'apunta que de persis�r una
ac�tud d'inacció per part dels propietaris per resoldre la situació d'ocupació podria arribar a
suposar l'obligació de cedir l'ús de l'habitatge a l'Administració per a des�nar-lo a ús social.
Cent anys al servei dels propietaris
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Què en pensen els ajuntaments?
Des de l'INFOCAMBRA hem volgut conèixer l'opinió del regidor d'Acció
Social i Habitatge de l'Ajuntament de Sabadell, Eloi Cortés, que va
par�cipar en una recent visita al Congrés dels Diputats, conjuntament
amb altres representants municipals que pertanyen a l'Associació Arc
Metropolità, per demanar canvis legisla�us a escala estatal per tal de fer
front al fenòmen ocupa.

Les eines i el marge que tenim per actuar són
diferents si estem parlant d’impedir ocupacions
“calentes”, és a dir, en el moment en el que s’està
produint o quan tenim constància de quan s’ha
produït, o si parlem d’ocupacions consolidades.
En el primer cas la Policia Municipal actua de
manera excel·lent per impedir aquestes
ocupacions i, si cal, dur a terme el
desallotjament. També actuem assegurant
l’immoble i contactant amb la propietat perquè
en protegeixi l’accés. En el cas de les ocupacions
consolidades tenim menys marge. Els diferents
serveis municipals treballen de manera molt
coordinada per poder donar resposta a aquelles
ocupacions conﬂic�ves que generen problemes
de seguretat i de convivència. En aquests casos
fem suport i acompanyament als veïns afectats,
ens assegurem que la propietat ha iniciat els
tràmits judicials corresponents, i si fa falta
posem el cas en coneixement tant de la ﬁscalia
com dels jutjats perquè prenguin les mesures
oportunes. De tota manera necessitem més
eines per poder fer front, precisament, a
aquestes ocupacions conﬂic�ves i consolidades.
Són un greu problema i no podem deixar que
passi més temps.

L’ampliació del parc públic d’habitatges és l’altra cara de la
moneda de tot aquest debat. Nosaltres hi treballem des de
l’Ajuntament amb la construcció de 500 habitatges de
lloguer protegit, la compra de gairebé 100 habitatges pel
dret de tanteig i retracte, o la signatura d’un conveni amb
la SAREB per la cessió d’habitatges. Qualsevol mesura que
ens perme� ampliar el nostre parc ens semblarà posi�va. I
més quan parlem de grans tenidors que tenen desenes de
milers d’habitatges arreu del territori, sovint buits i/o en
mal estat, controlats per fons d’inversió amb cap
arrelament a la ciutat i que no es responsabilitzen de l’estat
del seu patrimoni. Han de ser corresponsables i si no
compleixen posar a disposició els seus habitatges buits.

L’ocupació és un fet delic�u i això no ho canvia el perﬁl de
qui ocupa. I no es pot consen�r o fomentar que l’accés a un
dret com és l’habitatge es faci cometent un delicte. El que
canvia és com ens relacionem amb els ocupes en funció de
la situació: una família vulnerable, que ha perdut la casa, o
que ja no pot pagar el lloguer o la hipoteca, serà atesa pels
Serveis Socials, dirigida als recursos que tenim i
acompanyada. Davant d’un grup criminal, maﬁós, que es
dediqui a ocupar habitatges per traﬁcar o per vendre’n la
clau a famílies vulnerables, o davant d’una ocupació
conﬂic�va que generi problemes de convivència i de
seguretat actuem per evitar el fet delic�u i resoldre la
situació. I aquí és on necessitem més eines per actuar.

A falta de conèixer el detall del redactat d’aquesta reforma,
ens sembla posi�va i necessària. A Sabadell, amb la Policia
Municipal, actuem per evitar ocupacions calentes. Però
ens falten eines per poder actuar contra les ocupacions
consolidades, i fa temps que reclamem més eines.
Aquestes ocupacions conﬂic�ves, que s’allarguen en el
temps, són les que més ens preocupen perquè afecten
mol�ssim els nostres barris. I ens trobem que, a dia d’avui,
no podem iniciar com a Ajuntament el procés judicial
perquè es desallotgi. Per tant serà una reforma
benvinguda, i esperem que segueixi endavant tot i els
canvis al govern de la Generalitat de Catalunya.

Farem ús de totes les eines que ens doni la
legislació, les ja existents o les noves ﬁgures
que s’introdueixin, per lluitar contra les
ocupacions conﬂic�ves. I tenir mecanismes
per pressionar els grans propietaris que es
desentenen del seu patrimoni i no
intervenen per evitar-ne la ocupació i la
degradació ens sembla un mecanisme més
que farem servir arribat el cas.
Cent anys al servei dels propietaris
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Què hauríem de conèixer de la ﬁscalitat
de les herències a Catalunya? - 1a part Es diu que l'il·lustre Benjamin Franklin va pronunciar una frase cèlebre que venia a dir: "No hi
ha res més cert i inevitable que la mort... i els impostos".
Aquestes dues realitats de la vida, estaran d'acord amb mi que probablement les més
desagradables, conﬂueixen en el moment del tractament de les herències quan es transmet el
patrimoni d'una persona a una altra (generalment amb vincles familiars) per causa de mort. La
pena dels familiars es mul�plicarà de segur quan arribi l'Administració a reclamar el peatge
pecuniari per rebre el fruit de l'esforç dels nostres pares o cònjuges.
La veritat és que a la majoria de països del nostre entorn existeix algun �pus de gravamen
d'aquesta naturalesa. A casa nostra, el peatge es tradueix en l'Impost de Successions i
Donacions (en endavant ISD) en la seva variant ‘mor�s causa’ de Successions. Es tracta d'un
impost directe que segurament és conegut per tots els lectors que ja hauran �ngut alguna
experiència al respecte.
En poques paraules podríem resumir que a la mort d'una persona natural els seus hereus
designats per testament o per la llei, hauran de pagar aquest impost per la mera obtenció dels
béns i drets del difunt. Cal aclarir que els deutes també s'hereten. Es tracta d'un impost
progressiu, com l'IRPF, que aproximadament oscil·la entre un 7% i un 34% sobre la base
imposable que estarà formada per l'inventari valorat de tots els béns i drets menys els deutes
i algunes despeses deduïbles. Com es pot veure no és un impost especialment assequible
sobretot tenint en compte les variades normes de valoració dels béns segons la seva
naturalesa.
Per tant, com a primeres conclusions importants tenim:
1.- És fonamental que totes les persones facin una adequada planiﬁcació de
la seva eventual successió per tal d'estalviar conﬂictes personals als seus
hereus i també una més que costosa successió que els podria inclús arruïnar.
2.- Cal parar especial atenció a les normes civils pròpies del dret civil català,
perquè són diferents en molts aspectes clau del dret comú espanyol. (per
exemple càlcul de la llegítima, quarta vidual, heretaments, etc)
3.- És imprescindible estar al dia de les normes ﬁscals, ja que a Catalunya
existeixen actualment interessants reduccions i boniﬁcacions que cal
conèixer per tal de gaudir i aproﬁtar-les. (la majoria pot estalviar el 95% del
valor dels béns transmesos)
Certament, la ﬁscalitat actual de les successions a Catalunya ha millorat respecte a la que hi
havia anys enrere, quan el greuge compara�u amb altres autonomies era sagnant. Avui dia
gràcies a les reduccions d'habitatge habitual, empresa familiar i a les boniﬁcacions en quota
per cònjuges i familiars pròxims, podríem dir que ja no resulta tan costosa la tributació per
aquesta categoria familiar d'hereus.
Cent anys al servei dels propietaris

INFOCAMBRA

12. FISCALITAT - Què cal conèixer de la ﬁscalitat de les herències catalanes?

Però, atenció!, no oblidem que les lleis canvien amb els governs i que, depenent dels
interessos polí�cs, la ﬁscalitat de les successions sempre pot variar en el futur immediat (i
naturalment a pitjor!!)
Actualment i en l'àmbit de Dret Civil Català, hi ha sobre la taula la reforma que proposa el
Departament de Justícia per facilitar la possibilitat de desheretar (privar de la llegítima a un
ﬁll per les causes previstes a la llei especialment per maltractaments) i escurçar el termini
per exigir aquesta llegítima. Es tracta d'una ofensiva per tal de reduir o quasi eliminar
aquesta institució provinent del Dret Romà.
Caldrà seguir amb atenció els esdeveniments, perquè les conseqüències a la vida real de la
ciutadania poden ser molt i molt importants. Com els nostres es�mats lectors estan
comprovant, es tracta d'un assumpte, el de les herències, força interessant a la vegada que
complexa. Per aquest mo�u, des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca
volem intentar ajudar clariﬁcant alguns aspectes rellevants i d'u�litat pràc�ca pels nostres
socis i seguidors en general.
Amb aquesta ﬁnalitat, dedicarem pròxims ar�cles a comentar amb més detall com funciona a
la pràc�ca el procés d'una herència estàndard:
Què hauríem de
fer tots abans
amb previsió de
la nostra mort?

Què haig de fer
davant la mort del
familiar? Els primers
passos que cal fer

Quan i quant hauré
de pagar? Calcular
el cost de la
Successió i l'ISD*

Quan i quant hauré
de
pagar
a
l'Ajuntament ?

Com
haig
de
valorar les ﬁnques
a efectes d'ISD*?

Quina
incidència
pot
tenir
la
successió a l'impost
del Patrimoni?

Ja he pagat, i ara,
haig de fer algun
tràmit més?
*impost successions i donacions

Totes aquestes preguntes seran tractades al pròxim INFOCAMBRA.
Naturalment, a la Cambra de la Propietat de Sabadell i Comarca estarem encantats de posar
el nostre equip de professionals al vostre servei per tal d'ajudar-vos en aquesta tasca.
Text: Miquel Àngel Vicente (Economista - Advocat - Director adjunt Cambra)
Cent anys al servei dels propietaris
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El PSOE presenta una esmena a la llei d'enjudiciament criminal
per fer fora ‘okupes’ en un màxim de quaranta-vuit hores
El grup socialista ha demanat dues modiﬁcacions legisla�ves, en concret de l'ar�cle
544 de la llei d'enjudiciament criminal per agilitzat els desallotjaments d'immobles
ocupats il·legalment. En el document d'esmena presentada pel PSOE es demana que:
"en els casos de violació de residència o usurpació de béns d'immobles o d'un dret real
immobiliari de residència o per�nença aliena" el jutge o tribunal pugui "acordar
mo�vadament el desallotjament en el termini màxim de quaranta-vuit hores des de la
pe�ció a instància de la part legí�ma o des de la remissió de l'atestat policial". A més,
tot això "sense necessitat de caució, si els ocupants de l'immoble no exhibeixen en
aquest termini el �tol jurídic que legi�mi la permanència a l'espai". I, també, que els
jurats populars deixen de formar part dels judicis per ocupacions com ﬁns ara. Segons
s'ha apuntat des del par�t socialista, les ocupacions comeses per persones amb risc
d'exclusió social o que acredi�n vulnerabilitat haurien de rebre una resposta per part
de l'administració autonòmica o local que hauran de derivar el seu cas a serveis socials.

L’ex-alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, escollit com a nou
conseller de Territori del Govern de la Generalitat de Catalunya
La crisi viscuda al Govern de la Generalitat les darreres setmanes, entre els dos par�ts que
en formaven part, Esquerra i Junts, va acabar amb la sor�da de tots els consellers del par�t
que lideren Laura Borràs i Jordi Turull. Una situació que va provocar que el president català,
Pere Aragonès, hagués de reestructurar el seu execu�u amb l’entrada de noves cares, entre
independents i persones properes al seu par�t, per subs�tuir als polí�cs sor�nts. I una de
les noves cares del nou equip de Govern és la de Juli Fernàndez, qui fou el primer alcalde
republicà a la ciutat de Sabadell i, més tard, delegat del Govern de la Generalitat a
demarcació de Barcelona que es farà càrrec de la conselleria de Territori, recuperant alhora
també tots els temes relacionats amb habitatge, que ﬁns ara en mans de la conselleria de
Drets Socials, ja que el seu predecessor a la conselleria, Jordi Puigneró, així ho va decidir, en
el repar�ment de càrrecs i responsabilitats en el govern anterior.

Els bancs estudien congelar durant un any les hipoteques per
fer front la pujada de l’Euríbor pels nivells alts d’inﬂació
El creixement imparable dels nivells d'inﬂació que portem pa�nt des de fa mesos van
provocar que des del Banc Central Europeu, en un intent de frenar aquesta escalada de
preus, decidís pujar els �pus d'interès. Una decisió que afecta de manera directa el sistema
hipotecari, sobretot aquells crèdits que tenen un caràcter variable, i que, per tant, han pa�t
un increment importat en les quotes mensuals a sa�sfer per part dels clients de les en�tats
ﬁnanceres. En aquest sen�t, diferents bancs espanyols s'han reunit amb el govern espanyol
per tal de treballar en la possible congelació durant l'any vinent de les hipoteques variables,
sobretot aquelles que afec�n les famílies més vulnerables, per precisament amor�r els
efectes de la crescuda de l'Euríbor. Segons sembla la proposta, assenyala que les quotes es
passarien a cobrar, per part dels bancs, al ﬁnal de la vida del préstec sense necessitat
d'allargar el termini establert des de l'inici.

Cent anys al servei dels propietaris
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