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EDITORIAL - Volem dir la nostra!
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A favor del dret a la propietat i de la democràcia!
Aquestes darreres setmanes d'octubre i novembre no han estat fàcils per l'equip de professionals
i direc�us que conformen i donen serveis a les diferents seus de les Cambres de la Propietat de
Catalunya, ja que han vist perillar el seu lloc de feina arran d'una infundada moció presentada a
votació per part del grup parlamentari de la CUP- Units per Avançar on es demanava la dissolució,
en un termini màxim de dos mesos, de les deus cambres existents arreu del territori català i que
vertebren el territori de nord a sud.
Més enllà de la nul·la fonamentació de la pe�ció de dissolució presentada, sorprèn també el
caràcter d'urgència que el par�t d'extrema esquerra i an�sistema pretenia donar-li a aquesta,
proposant fer desaparèixer de cop i volta i en el termini de dos mesos, ﬁns a deu en�tats amb més
de 100 anys d'història. Si a més analitzem els "arguments" plantejats i exposats pel par�t de
l'esquerra an�capitalista només podem concloure que era una pe�ció plena de falsedats,
sectarisme ideològic, i amb una tergiversació interessada de la realitat, molt allunyada del que
suposem i aportem als més de quaranta mil associats que representem a tot Catalunya, si no
també a la societat en general, quan obrim les portes de les nostres oﬁcines cada dia arreu del
territori.
Cap grup parlamentari va presentar esmenes a la moció, circumstància que feia presagiar el que
va succeir en el debat parlamentari: gairebé la totalitat dels par�ts polí�cs, amb ideologies i
postulats diametralment oposats, van �tllar els arguments presentats per la CUP com a sectaris,
com una "venjança" o de "voler eliminar les cambres pel sol fet de pensar diferent". Els diferents
interlocutors van rebatre la proposició amb dades contrastades i en les seves intervencions van
constatar la improcedència de la pe�ció, tant en el fons com en la forma.
La moció va comptar amb un únic posicionament favorable, la del grup parlamentari En Comú
Podem, que es va mostrar par�dari que al Parlament es deba� sobre la dissolució de les Cambres,
tot i que sense aportar cap dada objec�va que recolzés aquest posicionament, més enllà de
reclamar que de la mateixa manera que hi ha cambres de la propietat, hauria d'exis�r una cambra
de llogaters, que el dret d'accés a l'habitatge s'ha d'equiparar al dret de la propietato de
qües�onar el nivell de col·laboració de les Cambres amb determinades inicia�ves polí�ques de
foment d'accés a l'habitatge.
Però davant la intolerància i la voluntat bel·ligerant per part de determinades forces polí�ques, la
Cambra con�nuarà sumant en posi�u, con�nuarem defensant els drets dels propietaris, perquè
en una societat democrà�ca tothom ha de tenir dret a defensar els seus interessos. Així i tot,
sobretot, perquè podem acreditar que a les nostres oﬁcines no es treballa en contra de ningú,
sinó en favor dels drets de les persones propietàries que ens fan conﬁança, però tampoc deixem
ningú enrere i atenem a llogaters i Comunitats de Propietaris derivats dels serveis d'atenció
ciutadana, mitjançant convenis amb diferents ajuntaments en ciutats on tenim presència,
resolent de manera regular els dubtes jurídics que els sorgeixen en temes d'arrendaments urbans
i de propietat horitzontal, entre d'altres.
Per tant, un cop salvat aquest greu intent d'acabar amb les Cambres i a la propietat privada per
raons purament ideològiques, volem con�nuar treballant com ﬁns ara, perquè com deia aquell:
"Es�c en desacord amb el que dius i penses, però defensaré ﬁns a la mort el teu dret a dir i pensar
com vulguis". Això i només això és DEMOCRÀCIA!

Cent anys al servei dels propietaris
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El Parlament de Catalunya vota en contra de la moció
de dissolució de les cambres presentada per la CUP
El passat dimecres 9 de novembre el grup parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular Un Nou Cicle per Guanyar va presentar una moció al Parlament de Catalunya per tal de
debatre i votar la proposta de dissolució de totes les Cambres de la Propietat existents a
Catalunya amb caràcter d'urgència (s'establia un termini màxim de dos mesos) mo�vada
segons la seva portaveu, la Sra. Montserrat Vinyets, en un seguit de punts concrets presentats
per part del par�t de l'esquerra an�capitalista en la presentació del document de tramitació
parlamentària.
Una moció, la de la CUP, que jus�ﬁquen amb un seguit d'aﬁrmacions que des de la nostra
en�tat hem volgut rebatre i així ho hem fet quan ens hem reunit amb diferents líders polí�cs
tant en l'àmbit local com català, ja que, més enllà del posicionament legí�m marcat per una
ideologia concreta que �ngui un par�t o força polí�ca, entenem que si es pretén dissoldre o
acabar amb l'existència d'unes en�tats que fa més de cent anys que treballen al favor del pe�t
propietari, i alhora també de la ciutadania en general, no es pot fer servir un argumentari ple
de men�des, lleuger de con�ngut i sense cap argument de pes, tal com ha quedat demostrat
i jus�ﬁcat amb el posicionament contrari de la resta de par�ts polí�cs del Parlament, amb
l'abstenció d'Esquerra, i l'únic vot favorable del grup parlamentari d'EnComú-Podem.

Els 10 motius de la CUP per demanar la dissolució i la resposta de la Cambra
1. Les Cambres defensen un interès
par�cular per sobre l'interès públic.
Lobbistes de la propietat, juguen
amb avantatge, defensen un interès
sectorial.
Com a mínim defensem els
interessos del 69% de la població de
Catalunya que té el seu habitatge
principal en règim de �nença.
Assumim amb responsabilitat la
tasca necessària de defensa dels
interessos de milions de ciutadans
catalans, sempre amb lleialtat i
col·laboració
absoluta
amb
l’Administració.
Segons dades IDESCAT de 2020, hi
havia
3.029.300
habitatges
principals a Catalunya, 69,0%
habitatges principals eren de
propietat
26,0%
habitatges
principals de lloguer 5,0% altres
situacions.

2. Les Cambres a Catalunya no han contribuït a treballar per
millorar per les condicions d'accés a l'habitatge.
Un dels principals objec�us de la Cambra és treballar per
millorar l’accés a l’habitatge. Entre d’altres moltes accions,
les Cambres de la Propietat Urbana, a través de l’empresa
RASA, van promoure la construcció de centenars
d’habitatges de protecció oﬁcial a diferents ciutats de
Catalunya. També hem par�cipat en inicia�ves com
“Habitatge jove”, de la mà amb la Generalitat de Catalunya.
3. Les Cambres són espai vaporós, situació d’inseguretat,
marc regulador absolutament obscur, i tenen una situació
privilegiada. I gaudeixen d’un exempció de l’Impost de
Societats.
Compliment escrupolós de tots els requisits contemplats en
la Llei. Auditories anuals externes per conèixer estat
comptable del conjunt de cambres existents a tot Catalunya.
Absolutament fals, les cambres no disposen de cap mena
d'exempció ﬁscal i complim tota la tributació com en�tat
requerida per part dels òrgans de control ﬁscal.
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5. Les Cambres es mostren disconformes en
processos legisla�us. Tenir incidència
important en els processos de presa de
decisions per part del'administració. Generen
opinió pública en contra de qualsevol
inicia�va del Govern o legisla�va que sur�
d'aquesta cambra que vulgui millorar l'accés a
la propietat.
La Cambra, com no pot ser d’una altra
manera, s’adhereix en els processos
legisla�us par�cipa�us en els que pot aportar
els seus coneixements per tal d’enriquir
aquest �pus de tràmitsi també fa aportacions
públiques i argumentades sobre les decisions
que afecten al conjunt dels ciutadans i a
l’interès general. De la mateixa manera, tot i
mostrar la disconformitat amb norma�ves
recents, la Cambra sempre ha �ngut una
vocació de servei en favor dels interessos
generals i de vetlla pel compliment de la
legalitat vigent en cada moment i, en aquest
sen�t, sempre ofereix aixopluc als ciutadans
per interpretar i complir correctament les
disposicions vigents en cada moment, oferint
cursos i seminaris gratuïts i editant butlle�ns
per mantenir correctament informada a la
ciutadania sobre els canvis de regulació del
sector.
9. Les Cambres que no val la pena conservar
en termes històrics. A més, cal expropiar el
seu patrimoni i béns per des�nar al
“moviment per l'habitatge”.
Som en�tats que tenen més de 100 anys
d’història, que han realitzat el seu paper en
tots els moments històrics viscuts el darrer
segle i que formen part de l’envejable teixit
associa�u català.Les Cambres som en�tats
que vertebrem tot el territori i de referència
per la majoria del sector. Prova d’això són les
3 oﬁcines obertes al públic actualment, que
compten amb una aﬂuència important i
persistent de persones interessades a
resoldre diferents problemà�ques. El tema
expropiaciós és una declaració de les
veritables intencions de la proposta de
dissolució
plantejada.
Expropiació
i
reassignació del patrimoni a en�tats aﬁns a la
ideologia polí�ca.
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6. Les Cambres venen pisos i fan d'agents immobiliaris
Un dels serveis que s’ofereix als nostres clients és el de
mediació en l’arrendament i la compravenda
d’habitatges, entenent que aquest fet no jus�ﬁca en
cap cas demanar la nostra dissolució.
7. Les Cambres són sos�ngudes parcialment per
recursos públics i defensen l'interès privat. Tenen ajuts
públics directes.
Absolutament fals. No existeix cap ajut públic del que
sigui beneﬁciari la nostra Cambra. La Cambra té
conveni subscrit amb Incasol per realitzar una tasca
especíﬁcaen el registre de contractes i ﬁances de
lloguer per la qual rep una contraprestació econòmica.
8. Les dades de les ﬁances estan en mans de les
Cambres de la Propietat, i no es sistema�tzen i
s’u�litzen per millorar les polí�ques d’habitatge.
Sens dubte, una de les acusacions més greus i més
infundades. La Cambra treballa per Incasòl en el
registre dels contractes d’arrendament i el dipòsit de
ﬁances, seguint tots els criteris indicats d’uniﬁcació pel
tractament de les dades, procurant una base de dades
“neta” i de fàcil accés i cerca. Les dades de les ﬁances
que es tramiten ala Cambra de la Propietat Urbana son
enviades a temps real a l’Ins�tut Català del Sòl, que és
l’ens responsable de tractament i la sistema�tzació de
les mateixes. Com a darrer exemple d’aquest
tractament tenim l’índex de preus de lloguer, que ha
estat elaborat amb les dades del registre de ﬁances de
l’Incasol amb dades que han estat recopilades a les
Cambres. A més, la Cambra sempre que ha estat
requerida per Incasol, ha realitzat tasques de recerca
de dades o ﬁances pendents, de rec�ﬁcació de dades i
de col·laboració permanent en aquelles ﬁances
anteriors al 1998, el registre del qual depenia de les
Cambres.
10. Les Cambres no han estat mai ﬁscalitzades per part
de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat per
conèixer la realitat econòmica d’aquestes en�tats.
No creiem que sigui un argument que es pugui u�litzar
en contra de les Cambres, no és la nostra
responsabilitat en cap cas. En tot cas, els nostres
comptes són auditats anualment i dipositats davant el
corresponent departament de la Generalitat.
Cent anys al servei dels propietaris
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El debat i posicionament dels par�ts al Parlament
La primera a par�cipar en el debat va ser la diputada, Montserrat Vinyet, del grup parlamentari
CUP-NCG que era el par�t que presentava la moció per tal de demanar el debat i posterior votació
favorable a la dissolució de les Cambres catalanes, que va exposar els cinc punts principals de la
seva pe�ció, un resum de les deu al·legacions abans explicades en aquest INFOCAMBRA.
A con�nuació, va prendre la paraula el diputat del PSC - Units per Avançar, el Sr. Jordi Riba, que
durant la seva intervenció va fer un repàs a les diferents ac�vitats que es duen a terme des de les
Cambres de la Propietat, va defensar que les nostres en�tats treballen a favor de pe�ts propietaris
que"en un percentatge d'un 91% no tenen més d'una o dues propietats" i fa �tllar el posicionament
de la CUP com una "venjança" contra les Cambres pel fet de pensar o tenir una ideologia diferent
de la del par�t de l'esquerra an�capitalista, i apuntar el seu vot contrari a la moció. En segon lloc,
va intervenir l'actual alcaldessa de Girona i diputada de Junts per Catalunya, la Sra. Marta
Madrenas, que durant la seva exposició va explicar la voluntarietat del fet que els associats formin
part de les Cambres, i va tornar a incidir en la idea "fan un assessorament a famílies que tenen una
o dues propietats, i, per tant, que no són professionals del sector de l'habitatge", i per úl�m de la
mateixa manera que l'anterior parlament, va destacar que "vostès els molesten que es visibilitzi un
pensament diferent d'aquest pensament únic que tenen vostès" i va reblar el clau dient "es traspua
la seva al·lèrgia tot allò que sigui privat, i sabem amb dades que els estats on s'aposta per la
col·laboració publicoprivada els nivells de benestar són bastant més alts que els nostres", i va
acabar el seu temps aclarin que hi votarien en contra.

En tercer lloc, va intervenir en el debat la diputada del grup parlamentari de VOX, la Sra. Isabel
Lázaro, que va voler destacar l'arrelament al territori de les Cambres, a més de destacar que al
contrari del que havien dit en la moció de la CUP "no reben ni un euro públic", i va acabar la seva
intervenció lloant la feina que es fa des de les nostres en�tats en defensa del pe�t propietari per tal
de garan�r el dret a la propietat privada i dotar-los d'una protecció jurídica dels seus béns, i
mostrant-se contraria a la moció. A con�nuació va par�cipar, la diputada del grup parlamentari
d'En Comú Podem, la Sra. Susana Segovia Sánchez, que va aﬁrmar de manera rotunda que "tampoc
es pot dir que els llogaters i llogateres no es van assessorar les Cambres, que és l'òrgan corpora�u
d'aquelles que t'estant llogant i que estant intentat en molts casos abusar dels seus drets", a més
va apostar perquè fos l'INCASÒL l'organisme que ges�onés de manera única la relació en el tràmit
de ﬁances dels contractes d'arrendament.
Van con�nuar per ordre de més a menys representació parlamentària, i durant el torn de
Ciutadans, el seu diputat, Sr. Joan Garcia, va tornar a explicar la feina de les Cambres com en�tats
"en defensa de pe�ts propietaris", i també va voler destacar que "més d'un 50% dels arrendaments
que es fan a Catalunya són també propietat d'aquest �pus de pe�ts propietaris". En penúl�m lloc,
va par�cipar el diputat adscrit al Grup Mixt, el Sr. Alejandro Fernández, va desmen�r punt per punt
els mo�us pels quals s'havia presentat la moció, i va apuntar que "les Cambres només ges�onen el
22% dels contractes del total que rep Incasòl i ho fa mitjançant un conveni", i a més va aclarir "que
no tenen cap exempció ﬁscal, ja que per la seva ac�vitat comercial, tributen el 25%". I per úl�m, la
diputada d'Esquerra, la Sra. Anna Maria Balsera, va apuntar que "aquest no és un tema que
entenem com a prioritari" i que caldria revisar quin és el paper de les Cambres en favor del dret a
l'habitatge i a les polí�ques futures, i per això s'abs�ndrien.
Cent anys al servei dels propietaris
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"No hi ha cap corresponsabilitat de les Cambres en relació
amb el problema de l'habitatge al nostre país, o dit d'una altra
manera, no entenem que la seva dissolució resolgui la situació
de manca d'habitatge a Catalunya, com vostès defensen"

"No entenem de quins privilegis parlen de les Cambres, tenen
una aﬁliació voluntària, no obligatòria com en el passat, i es
nodreixen de recursos propis" "I cal dir que el 91% dels
arrendadors representats tenen com a màxim dues propietats"

“Sin una protección efectiva del derecho a la propiedad privada,
que exactamente es el trabajo que hacen las Cámaras de la
Propiedad, es muy difícil atraer y acumular capital valioso, es
imposible progresar y crear riqueza en nuestra sociedad”

“Les Cambres són això associacions que defensen molts petits
propietaris, un 50% dels arrendaments són de propietaris que no
tenen més d’un o dos habitatges” “I vostès volen eliminar la
possibilitat del seu dret d’associar-se i defensar els seus drets”

“Atacar el dret a la propietat, i les decisions lliures dels propietaris, és
també atacar a la democràcia” “No tenen cap tipus d’exempció
ﬁscal, tributen el 25%” “I, sobretot, les Cambres tenen el dret a
pensar diferent de vostès i els seus posicionaments, només faltaria!

Cent anys al servei dels propietaris
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ENTREVISTA:

Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño, alcaldessa de Granollers
“El tercer Pla estratègic de Granollers
és un exemple de treball conjunt,
de pluralitat. El vam aprovar per
unanimitat totes les forces polítiques
representades al consistori,
el document de ciutat que marca un
full de ruta sorgit del debat col·lectiu
i de la corresponsabilitat.”

1) En primer lloc, ens volem centrar en el present més immediat, vostè en el Ple de l'Estat
de la Ciutat, parlava que de la mateixa manera que es van afrontar moments complicats de
caràcter socioeconòmic en el passat (crisi 2009 o pandèmia Covid-19) la ciutat de Granollers
estava preparada per afrontar les diﬁcultats futures. Preveu vostè que �ndrem una
tardor-hivern amb una situació complicada a escala social? Quines mesures de prevenció i
contenció té pensat establir el consistori granollerí per donar-hi resposta?
Els darrers anys ens ha tocat viure situacions sobrevingudes, que ens han fet reﬂexionar sobre
les necessitats bàsiques de la ciutadania. La pandèmia provocada per la Covid-19 ha
evidenciat les grans necessitats en matèria sanitària, la guerra d’Ucraïna i la crisi energètica,
han posat sobre la taula la necessitat imminent de transformar el model actual cap a d’altres
més eﬁcients i sostenibles. El debat de l’agenda 2030 s’ha accelerat. Aquests factors ens han
fet ser més conscients de les necessitats de fer un gir, per garantir el benestar del conjunt de
la ciutadania i per contribuir a salvar el planeta. Granollers no n’és aliè.
Durant la pandèmia vàrem ser capaços d’activar dos plans de xoc, abocar-hi recursos
econòmics, per donar suport a les botigues, a les petites i mitjanes empreses, a les persones
més vulnerables, a la cultura...
Ara venen temps difícils novament. L’escalada de la inﬂació, el desorbitat preu de l’energia ens
situa en un escenari delicat. No ens arruguem. És moment de fer noves apostes, d’aproﬁtar el
moment per canviar models obsolets, de buscar recursos allà on calgui, d’estar al costat de qui
més ho necessita.
Hem d’aixecar la mirada i veure més enllà. De les adversitats n’hem d’aprendre, a ser
resilients, a trobar i generar noves oportunitats per tirar endavant. En aquesta línia hem
aprovat el pressupost municipal 2023, fent una aposta per l’àmbit social i la transició
energètica, cap a un model més eﬁcient i sostenible.
Cent anys al servei dels propietaris
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Algunes de les mesures són projectes com la construcció d’una planta solar fotovoltaica i
convertir Can Cabanyes en un pol ambiental, la rehabilitació energètica d’equipaments
municipals per assolir l’autoconsum i fomentar, a partir d’ajudes, les energies verdes.
2) En aquest repàs del moment de la ciutat, vostè també feia especial menció a la necessitat
que es treballi de manera col·lec�va des de tots els àmbits que formen la societat de
Granollers per fer front als reptes futurs. Creu que el conjunt de la ciutadania està disposada
a treballar pel bé comú sense mirar a qui beneﬁcia o no, i en un context econòmic complicat?
Haurien de ser les forces polí�ques les primeres a donar exemple en deixar els ismes de
costat, com per exemple, va succeir en l'aprovació del III Pla estratègic?
Aquesta és la clau. La governança, les aliances, escoltant totes les veus i posant, sempre, les
persones al centre. Si som capaços de sumar esforços i treballar en consens, tots hi sortim
guanyant.
El tercer Pla estratègic de Granollers és un exemple de treball conjunt, de pluralitat. Tots i totes
volem el millor per la ciutat i sota aquest principi sempre hi ha voluntat d’escoltar, dialogar i
trobar consens. El juny vam aprovar per unanimitat, totes les forces polítiques representades
al consistori, el document de ciutat que marca un full de ruta sorgit del debat col·lectiu i de la
corresponsabilitat.
Encarem amb força el Granollers del futur, una ciutat més verda, més sostenible, més
saludable. Una ciutat més neta i més endreçada. Una ciutat més inclusiva, amb oportunitats
per a tothom. Una ciutat diversa i plural, on tothom hi pugui viure i ser feliç.

3) Quan parla de Granollers, situa a les persones al centre, i des del punt de vista social,
l'habitatge com un dels seus principals reptes com a alcaldessa. Sabem que es treballa perquè
en quatre anys el nombre de 39 pisos pugi ﬁns als 113 habitatges. Una xifra que entenem
encara lluny del que seria desitjable. Es con�nuarà construint més habitatge social a
Granollers? Creu vostè que s'hauria de forçar, per part del poder legisla�u, que tots els pisos
que formen part d'en�tats ﬁnanceres poguessin passar a mans dels ajuntaments per tal de
garan�r el dret a l'habitatge a tothom?
Les persones al centre, ho hem dit sempre. Això vol dir garantir el seu benestar. Des dels
Ajuntaments treballem per les persones, aquest és el nostre sentit de ser. El nostre ADN.
Garantir la bona convivència, el respecte, la inclusió, les oportunitats per tothom en una ciutat
que és de totes i tots els qui la compartim.
L’habitatge és un dret. És un dels grans reptes de les ciutats i del país. Necessitem polítiques
estatals i autonòmiques, regulació i planiﬁcació a nivell de país. És inadmissible tenir un parc
d’habitatges sense ús, propietat de les entitats ﬁnanceres, i no poder destinar-lo a lloguers
assequibles. Hem fet conveni amb la Sareb, caldria forçar més convenis d’aquest tipus. I
necessitaríem, també, poder actuar sobre els habitatges que gestiona la Generalitat a cada
municipi, per fer una gestió més àgil, eﬁcaç i directa, des de la proximitat i el coneixement que
tenim de les necessitats de la ciutadania.
Cent anys al servei dels propietaris
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4) En aquesta mateixa línia, d'ampliar l'oferta d'habitatge social, vostè parlava en la seva
radiograﬁa de la ciutat, d'un protocol entre el MITMA, la Generalitat i els municipis de
l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. Ens pot explicar una mica més de què es
tracta? I què representarà en nombres reals del parc de pisos a disposició de la ciutadania?
El 30 de setembre es va signar aquest protocol entre el MITMA, la Generalitat i els municipis
de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità. Un pas molt important en les polítiques
d’habitatge que té una repercussió directa. El Ministeri ha rubricat aquest compromís, pels
propers cinc anys, amb la construcció de 1500 habitatges de lloguer assequible als 9 municipis
que en formem part. Ens trobem en un context on l’oferta assequible és insuﬁcient per atendre
la demanda. Volem que els joves que vulguin quedar-se a viure a la ciutat ho puguin fer i no
es vegin obligats a marxar.
5. La ciutat de Granollers com moltes altres pateix la xacra de les ocupacions il·legals. Fa unes
setmanes des de les Conselleries de Jus�cia i d’Habitatge i Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya van presentar un parell de reformes legisla�ves perquè els Ajuntaments i les
Comunitats de Propietaris puguin demanar als jutges que facin fora els responsables
d'ocupacions conﬂic�ves i que generin problemes en la convivència veïnal i també multar els
propietaris dels quals s'hagin man�ngut aliens a la qües�ó. Quina opinió li mereix aquesta
mesura?
Les ocupacions il·legals d’habitatges s’han convertit en un problema de país. Es requereixen
instruments que posin fre a una situació que genera una gran preocupació social i canvis
legislatius per poder fer front a les ocupacions il·legals, aquelles que provoquen problemes de
convivència amb el veïnat i les que porten a terme màﬁes, amb ﬁnalitats lucratives, i que se
n’aproﬁten les persones més vulnerables.
6) La nostra en�tat amb presència a les dues capitals vallesanes (Granollers i Sabadell)
sempre hem apostat per la necessitat de treballar plegats els dos vallesos, entenen que som
un territori cabdal des del punt de vista poblacional, però pel percentatge que suposa també
d'ac�vitat econòmica al PIB català. Elements com la manca de connexió ferroviària entre les
dues ciutats ens allunya no només des del punt de vista �sic, sinó que entenem que, a més de
la mobilitat, posa fre a una gran quan�tat d'oportunitats de negoci i de creixement econòmic.
Com ho intentaran resoldre? Hi ha alguns terminis per fer possible aquesta connexió vallesos
La connexió en transport públic entre Vallès Oriental i Vallès Occidental és imprescindible. És
una de les grans mancances i una reivindicació històrica. Som un pol rellevant del teixit social
i econòmic del país que tindria major potencial amb una bona connectivitat. La xarxa
ferroviària s’ha establert amb centralisme a Barcelona i hem de donar resposta a les
necessitats reals dels nostres territoris. Continuem reclamanti fent xarxa amb altres municipis
per millorar el dèﬁcit d’infraestructures i connectivitat del nostre país, principalment
ferroviàries.
Amb dos quilòmetres de via podríem anar de Granollers i Mollet a Sabadell i Terrassa en tren.
Cal la connexió entre les línies R4 i R8,
a partir de l’enllaç de la línia
Sabadell-Terrassa-Manresa amb la que uneix Granollers amb Martorell, el primer tram de la
Línia Ferroviària Orbital. Seguirem reclamant a les administracions que en tenen la
competència, Generalitat i Estat, que prioritzin aquestes infraestructures.
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7) Els darrers mesos, hem sentit a parlar dels fons europeus Next Generation, que per
exemple a Granollers han suposat una arribada de 8,8 milions d'euros, que permetran iniciar
un seguit de canvis i millores en diferents espais i nou projectes. Però, creu vostè que en el
futur, Generalitat o govern espanyol, haurien de fer un esforç per situar els consistoris
municipals on es mereixen i valorar el fet que són les primeres administracions públiques on
s'emplacen els veïns d'arreu
Granollers és la sisena població de la província de Barcelona que ha rebut més inversió dels
fons Next Generation, gairebé 9 milions d'euros ﬁns al moment. Hem dibuixat un mapa de
ciutat, amb projectes transformadors reals cap a una ciutat més verda, més accesible, més
sostenible, més digital i més inclusiva. Estem molt saﬁstets. És el resultat d’un molt bon treball
tècnic i una aposta i compromís polític amb la ciutat, el territori i el món.
Pel que fa al paper dels Ajuntaments, sens dubte, som les administracions més pròximes a la
ciutadania, estem en primera línia. Coneixem els veïns i veïnes, les seves necessitats i, per tant,
hauríem de tenir delegades més competències i més recursos per donar-hi resposta.
La Carta Europea de l’Autonomia local (1985), en el seu art. 4.3 ja enuncia que “ de manera
general, l’exercici de les responsabilitats públiques ha de recaure, de preferència en les
autoritats que es trobin més a prop del ciutadà`”

8) A �tol més personal, vostè fa més de mig any que va accedir a l'alcaldia en subs�tució de
l'històric Josep Mayoral. Més enllà de treballar en una línia con�nuista de la feina feta per
part de l'anterior equip de govern, quin segell par�cular li agradaria deixar en aquests mesos
que li queden com a alcaldessa ﬁns a les eleccions que venen, i en el futur si els veïns de
Granollers li fan conﬁança?
Compartim el full de ruta que vam marcar a inici de mandat, un projecte col·lectiu que
mantenim. L’objectiu és acabar els projectes iniciats, reﬂectits al Pla d’Actuació Municipal i
començar a dibuixar projectes de futur com ja hem fet amb la captació dels fons Next
Generation i que ens permeten imaginar la ciutat del 2030. Així s’ha dibuixat col·lectivament
al tercer Pla Estratègic. Són temes clau la transformació energètica arreu de la ciutat, als
equipaments públics, als habitatges, l’obertura i connexió del riu amb nucli urbà, la
incorporació de més zones verdes, més arbres... En deﬁnitiva, una ciutat on tothom, i també
els joves, trobin oportunitats on desenvolupar-se. Tenim una ciutat preparada, vital i activa,
un ajuntament sanejat i la força d’un teixit econòmic per afrontar els reptes de futur que ens
venen. La ciutat està preparada per afrontar els nous reptes i les noves oportunitats.
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Diferents experts del món econòmic i social
radiograﬁen la situació del mercat de l’habitatge
Els passat dies 20 i 21 d’octubre de 2002 es van celebrar unes jornades de debat organitzades pel
Centre Universitari Ernest Lluch - Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a Barcelona,
amb la col·laboració de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge i de Barcelona (OH-B), en les que
es va debatre sobre el nous Sistemes de control de lloguers, fent un repàs a la problemà�ca
general existent d’accés a l’habitatge, degut a la creixent incapacitat econòmica de moltes llars
per sa�sfer els preus del mercat de lloguer, sobretot a les grans ciutats i als efectes que a
Catalunya ha �ngut la Llei 11/2020 de regulació dels preus de lloguer, com a inicia�va legisla�va
nascuda amb l’objec�u de limitar els increments de la renda.
Va obrir la jornada el Sr. Antón Costas, President del Consejo Económico y Social de España, que
va reﬂexionar sobre el problema d’accés a l’habitatge, posant èmfasi en l’alt percentatge
d’exclusió residencial dels joves, fet que comporta greus conseqüències al dinamisme econòmic
i la capacitat d’innovació del país. El Sr. Costas va apuntar directament a la necessitat de buscar
fórmules per ser capaços de construir habitatge de lloguer social assequible per tal d’afrontar
aquesta problemàtica amb garanties, ja que la intervenció en un mercat estret com és el del
lloguer pot portar efectes no desitjats i contraris als interessos inicials del legislador.
Durant aquesta primera jornada van tenir lloc algunes taules rodones amb la par�cipació de veus
autoritzades del sector de l’habitatge de Catalunya, així com també els estudis i les conclusions de
diferents experts, que van aportar dades reals sobre la problemà�ca de l’accés a l’habitatge i
sobre els efectes de la implantació de la regulació a Catalunya.
Des de l’INFOCAMBRA volem destacar algunes de les intervencions que es van produir durant el
primer dia, com va ser la par�cipació del Sr. Konstantin A. Kholodilin, investigador del DIW
Berlin, German Institute for EconomicResearch, que va fer un repàs històric i va analitzar pros i
contres de l’aplicació de la mesura de control de lloguers als països occidentals.Amb diferents
dades i estadís�ques va mostrar que la diﬁcultat d’accés a l’habitatge és un problema crònic,
genèric i global de les grans àrees urbanitzades, on existeix un dèﬁcit evident d’habitatge
assequible que acaba provocant una greu diﬁcultat en l’accés a l’habitatge. Davant d’aquesta
problemà�ca els polí�cs disposen de 3 tipus d’instruments per fer política d’habitatge, que cal
utilitzar de manera coordinada i eﬁcient:
1.- Restriccions: control lloguers, protecció desallotjaments, prohibicions curta estada, etc.
2.- Foment: habitatge social, subsidis i ajuts al lloguer, etc.
3.- Altres: mesures ﬁscals (impostos especulació), urbanístiques, mediambientals.
També destacable va ser l’anàlisi econòmic del Sr. Agustí Jover, que va fer una interessan�ssima
exposició sobre la situació del mercat de lloguer a Barcelona i a l’entorn metropolità. El Sr. Jover
va destacar les múl�ples interdependències del mercat de lloguer amb el seu entorn, que el fan
molt complex d’analitzar de manera aïllada.
De l’ampli i detallat anàlisi ofert pel Sr. Jover, se’n podem extreure algunes conclusions i
diagnòs�cs. En primer lloc va assenyalar el problema que el parc vacant d’habitatge a Barcelona i
a l’àrea metropolitana és excessivament baix i aquest fet genera tensions. Amb dades històriques
va mostrar les variacions cícliques dels preus de lloguer al llarg dels anys, mostrant el descens que
van pa�r els preus en el període 2007-2014 i el posterior increment 2014-2021.
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També va incidir en el fet que la demanda d’habitatge de lloguer creix molt més ràpid que l’oferta i
el punt d’equilibri del mercat només ressol la demanda dels que poden pagar el lloguer, però la resta
de ciutadans que tenen necessitat d’habitatge no han de dependre d’aquest mercat, s’han d’aportar
altres solucions i no pretendre que el mercat sigui l’instrument per resoldre l’exclusió d’accés al
lloguer. Va assenyalar la necessitat de lligar polí�ques socials amb ajuts en matèria d’habitatge i la
necessitat de des�nar més recursos públics a l’habitatge, ja que des del 2009 aquests recursos han
anat disminuint. En quan a les tendències dels darrers 5 anys va destacar el fet que la variació del
lloguer 2015-2020 triplica la variació del nivell de renda, fet que suposa una doble problemà�ca:
exclusió creixent i risc d’insolvència alt. I en aquest sentit va introduir la precarietat laboral i la
pèrdua de poder adquisitiu com a factors a tenir en compte en l’anàlisi.
Pel que fa referència a les conseqüències de la regulació en el mercat va destacar l’efecte negatiu
de la regulació de preus per les persones amb diﬁcultats d’accés a l’habitatge, ja que s’ha
constatat amb les dades que ha disminuït la quota de mercat dels intervals de renda més baixos i
per contra ha augmentat la quota de mercat dels intervals de renda més alts. Finalment davant la
derogació de la llei i les seves conseqüències al mercat, va observar una re�rada d’ofertadurant el
primer semestre de 2022, probablement per una reacció nega�va del mercat en resposta a la
regulació, així com també una pujada de preus entorn del 10%, que va jus�ﬁcar entre d’altres
factors per:
o
o
o

Preus pugen perquè l’oferta de pisos disponibles baixa.
Inﬂació general a tot Europa està al voltant del 10%.
Per ajustar la rendibilitat dels lloguers, que ha baixat per l’augment de costos.

Una altra intervenció que volem destacar d’aquesta jornada és la del Sr. Joan Ramon Casals, Director
General en funcions del Departament de Dret, en�tats jurídiques i mediació de la Generalitat de
Catalunya, que va valorar les conclusions de la Comissió de seguiment de la Llei 11/2020 de
regulació de preus de lloguer que es va crear per fer un seguiment i valoració delsefectes de la
mateixa, donant una visió jurídic-polí�ca dels efectes de la seva aplicació durant els 18 mesos de
vigència, anàlisi que es troba con�ngut a l’informe ﬁnal realitzat per la Comissió de seguiment i
millora de la llei.
Com a efecte posi�u de la llei va destacar l’efec�va baixada dels preus de lloguer, que a Catalunya
va suposar un descens del 1,4% del preu mitjà, mentre que a Barcelona i el l’entorn metropolità el
descens va ser del 4,1%. També va destacar que el número de contractes de lloguer va tenir una
certa pujada en aquest període. En contrapar�da a aquests descensos en el preu de lloguer, com a
efecte nega�u va destacar que els intervals més baixos de renda havien pujat, generant per tant un
efecte advers al pretès pels legisladors. També va valorar les problemà�ques derivades de la
tramitació i aprovació de la Llei, que a l’haver-se realitat amb caràcter d’urgència i en ponència
única va generar dues problemà�ques principals:
1.- La manca de consens va provocar el rebuig de certs sectors a la llei, la presentació de recursos
judicials i, en conseqüència, conﬂictivitat i inseguretat jurídica que es va traslladar a un mercat ja
de per sí prou estret.
2.- Diﬁcultats tècniques derivades de la mala redacció de la llei que van suposar problemes
d’aplicació de la llei ﬁns i tot per la pròpia Agència de l’Habitatge.
En un anàlisi més personal va destacar la necessitat d’aprendre de l’experiència que ha suposat la
Llei 11/2020, mirant de buscar els màxims consensos possibles i sobretot procurant explicar bé la
Llei, delimitar-la a aplicacions temporals i acotar-la per tal d’evitar sobretot les pràc�ques
especula�ves en el mercat de l’arrendament d’habitatge però sense desincen�var als propietaris
par�culars.
Cent anys al servei dels propietaris
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Què hauríem de conèixer de la ﬁscalitat
de les herències a Catalunya? - 2a part El gran economista Italo- americà Franco Modigliani, premi Nobel d’Economia, va fer
importants aportacions a les teories econòmiques de l’estalvi i la ges�ó d’empreses. No
obstant, és probablement més famós per alguna de les seves frases més conegudes:
“L’herència és un error de càlcul”, i la seva traducció popular: “ si al moment de morir sobren
molts diners, és que no vas fer bé el números”
Aquest error neix de la impossibilitat de saber quan ens hem de morir. Per tant, la planiﬁcació
no és menys necessària sinó que hi ha un factor del qual no en podem tenir precisió absoluta.
Dèiem al número anterior que és molt recomanable fer testament.
Aquest instrument jurídic permet al testador ordenar la seva successió segons la seva voluntat
(amb les limitacions que preveu la Llei). D’aquesta manera pot evitar la successió legal i evitar
que els seus béns vagin a mans no desitjades o ﬁns i tot evitar conﬂictes entre els eventuals
hereus o protegir intencionalment a algun d’ells que ho pugui necessitar sense haver de conﬁar
en que els altres ho facin de motu propi.
Per aconseguir aquesta ﬁnalitat, es poden ins�tuir llegats, és a dir, individualitzar l’atribució de
bens concrets a persones determinades, evitant d’aquesta manera les molès�es dels
proindivisos que poden ser font d’innombrables futurs conﬂictes entre cohereus.
Existeixen diferents formes de fer testament, tot i que la més usual és el testament obert
davant notari. Aquest procediment és senzill i econòmic (al voltant de 40 euros) i és la millor
manera d’evitar la successió ab intestato, és a dir, sense testament, la qual obre el procediment
previst per la successió legal, més carregosa i costosa (declaració d’hereus).
A més de deixar prevista la distribució dels béns del testador segons la seva voluntat, també
existeixen ﬁgures de vegades no prou conegudes que es poden u�litzar a través del testament.
Per exemple, la ﬁgura de l’hereu de conﬁança o persona designada pel testador per ordenar i
distribuir l’herència seguint les instruccions rebudes prèviament pel testador (anomenades
revelacions). També es pot designar un marmessor (”albacea” en castellà), que és una ﬁgura
molt ú�l quan es preveuen problemes entre els successors.
Els pactes successoris, són acords o compromisos que estableixen normes o condicions de
l’herència entre els quals hi ha els protocols familiars.
La subs�tució ﬁdeïcomissària segons la qual l’hereu ﬁduciari ha de conservar i entregar en el
futur l’herència a l’hereu ﬁdeïcomissari.
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Caldria un ar�cle sencer per comentar la ﬁgura de la llegí�ma, però donarem una pinzellada
breu. Què és la llegí�ma? És la part de l’herència de la que el propi testador no pot disposar
per imperi de la Llei (a no ser que hi hagin causes taxades i previstes). D’aquesta manera hi
hauran uns legi�maris que forçosament rebran una part de l’herència. A Catalunya la llegí�ma
correspon:
- als ﬁlls per parts iguals (els premorts subs�tuïts pels seus descendents)
- a falta de descendents, seran els pares per parts iguals. Com es valora la llegí�ma?
Es tracta d’un crèdit dels legi�maris contra els hereus que a Catalunya equival a una quarta
part del valor del total de l’herència.
Sigui quina sigui la manera de testar i els elements que hi vulguem introduir, quan es produeix
l’òbit hem de tenir clar que el primer pas és obtenir el cer�ﬁcat de defunció.
Seguidament, demanar al “Registre d’úl�mes voluntats” que ens cer�ﬁqui els testaments
existents o la inexistència de testament. Val a dir, que per molt llarga que sigui la relació de
testaments, només serà vàlid l’úl�m atorgat. Un cop iden�ﬁcat el testament úl�m vàlid ens
adreçarem al notari per obtenir còpia autèn�ca i començar a treballar l’acceptació i adjudicació
de l’herència jacent. En el moment de demanar el cer�ﬁcat d’úl�mes voluntats cal tenir en
compte que existeix un registre centralitzat de pòlisses d’assegurances de vida que també
emet un cer�ﬁcat d’existència o inexistència de les mateixes, molt ú�l per incloure a l’inventari
de béns del causant. De vegades els hereus ni tan sols saben de l’existència d’aquestes pòlisses
i d’aquí la importància de no oblidar aquest tràmit.

[Fiscalitat / Herències / Donacions]
Per úl�m recordar que la majoria d’aquests documents es poden tramitar per internet a través
d’un Gestor Administra�u Col·legiat o altre professional habilitat. Un cop confeccionat
l’inventari dels béns, drets i obligacions del causant (el mort) podrem encarar la confecció
davant notari de l’escriptura d’acceptació i adjudicació de l’herència. No cal dir que és molt
convenient abans d’afrontar aquest decisiu pas, acudir a un professional que us assessori
correctament i ﬁns i tot us avanci els costos imposi�us de l’adquisició d’aquest bens i drets que
el testador us ha deixat ﬁns i tot, en determinats casos de la conveniència d’acceptar per la
possible existència de deutes i també ﬁnalment de com valorar els béns especialment els
immobles de cara a reduir al màxim els impostos a pagar sense córrer riscos innecessaris.
Precisament, al proper número del nostre INFOCAMBRA tractarem una qües�ó fonamental: el
cost imposi�u de l’herència i reﬂexionarem sobre la conveniència de valorar la donació en vida.
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)
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El PSOE i el PP eviten les esmenes a la Ley de la Vivienda
i no formaran part dels Pressupostos Generals de l’Estat
El PSOE i el PP han pactat, a esquena de la resta de forces polí�ques, que les esmenes
de la futura 'Ley de la Vivienda' no formin part dels propers Pressupostos Generals de
l'Estat que s'haurien d'aprovar els mesos vinents. Una decisió que suposarà 'de facto'
quedin fora del debat parlamentari: la regulació dels preus dels lloguers, la prohibició
dels desnonaments sense alterna�va residencial, l'establiment d'incen�us ﬁscals per
aquells lloguers que serveixin per abara�r els preus dels arrendaments, i per úl�m, que
s'establís que fossin considerats grans tenidors totes aquelles persones que �nguessin
per sobre de les deu propietats, i no pas deu com ﬁns ara. Un gir del grup socialista, que
deixa de costat a la majoria de forces polí�ques que li donen suport (Unidas Podemos,
ERC i EH Bildu), ja que aquestes volien proposar aquestes modiﬁcacions futures per tal
de posar en marxa la tramitació de la primera regulació del mercat d'habitatge a tot
l'estat espanyol que es troba en situació de 'stand by' des del passat mes de setembre,
provocat, sobretot, per la nega�va del PSOE d'establir zones de mercat tens a
determinades zones de l'estat, i, per tant, d'establir-hi una regulació de preus.

L’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona conﬁrma
que augmenta la demanda de lloguer i el descens de l’oferta
L'oferta de lloguer segueix en el primer trimestre del 2022 la tendència descendent, per bé
que més suau, dels darrers trimestres del 2021. El nombre d'anuncis del primer trimestre
ha estat entre un 20% i un 35% inferior al del primer trimestre del 2019. Con�nua
augmentant la demanda de lloguer, ﬁns a un 11,7% a Barcelona i un 19,8% a la resta de
l'àmbit metropolità. En aquest sen�t, el preu mitjà dels anuncis de lloguer a la ciutat de
Barcelona ha con�nuat pujant en el primer trimestre cosa que ha portat a un augment de
més d'un 20% respecte d'un any abans. Malgrat aquest augment, els valors són encara
inferiors als de ﬁnal del 2019. Pel que fa als preus se situen entre 600 i 800 euros mensuals
mentre que en aquest tram, l'oferta només concentra el 20% dels anuncis existents, mentre
que el lloguer mitjà contractual ha estat de 965,38 euros a Barcelona i de 731,75 euros a la
resta de l'àmbit metropolità. En resum, durant el primer trimestre del 2022 s'han signat
menys contractes que en el trimestre anterior i el primer trimestre del 2021, tant a
Barcelona com a la resta de l'àmbit metropolità.
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