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Economia

L’immobiliari confia que el pla
d’habitatge social impulsarà el sector
Els empresaris esperen més recursos públics per a promoció i rehabilitació

ROSA SALVADOR
Barcelona

Sensdubte ésmillor veure l’ampo-
lla mig plena que mig buida. Els
empresaris del sector immobiliari
hanfetdelanecessitatvirtut ivalo-
renpositivamentquel’acorddego-
vernentreelPSOEiUnidesPodem
suposarà una mobilització de re-
cursospúblics perpromourehabi-
tatge social que pot donar un nou
impuls al sector. “És positiu que
l’acordposi l’habitatgeenel centre
deldebatpúbliciquenonoméstin-
guivoluntatderegular,sinódedes-
tinar recursos públics al sector”,
assenyalaFerranFont,directordel
serveid’estudisdePisos.com.
Eduard Mercader, director ge-

neralde lasocimiQuonia,assenya-
laqueelprogramadegovernde les
dues formacions “parteix de reco-
nèixer el fracàs de les polítiques
públiques per promoure habitatge
social, un àmbit en què tots els go-
vernshanincomplertelsseuscom-
promisos els últims anys. I és
aquest fracàs el que enshaportat a
la situació actual”. A parer seu, no
només serà positiu per al sector
l’augment“progressiu”delpressu-
post d’habitatge que preveu
l’acord,sinóalgunesdelesmesures
que l’acompanyen, com ara la mo-
bilització de sòl públic per pro-
mourehabitatgede lloguersocialo
assequible, que obre específica-
ment a la participació dels promo-
tors privats, i l’agilitació dels trà-
mits de concessió de llicències.
“Aquesta pot ser una mesura molt
important per abaixar els preus de
l’habitatge, perquè els inversors
institucionals no valoren tant el
marge de benefici d’una inversió
com la seva rendibilitat anual, de
maneraque,siesredueixenels ter-
minis per fer una obra, els promo-
tors podrienmantenir la seva ren-
dibilitat amb preus més baixos”,
afegeix.

Nou escenari amb un govern PSOE-Podem

Els topalls als lloguers, una
mesura que creamalestar
R. SALVADOR Barcelona

“Amb l’acord PSOE-Podem ja sa-
bíem que ens hi tocaria el rebre”,
reconeix Guifré Homedes, direc-
tor general d’Amat Immobiliaris,
referint-se sobretot als acords de
les dues formacions per fixar sos-
tre a les pujades del preu del llo-
guer, el punt que aixeca més pol-
seguera al sector immobiliari.
L’acord de govern limita inicial-

ment la possibilitat de marcar un
topall als lloguers als casos enquè
les pujadeshagin estat “abusives i
sostingudes”, a “determinades
zones de mercat tensat” i al fet
que es fixin segons “criteris tèc-
nics, amb caràcter temporal i ex-
cepcional”.

“Tothom sap que els límits no
han funcionat a les ciutats on
s’han implantat”, assenyala Ho-
medes, una observació en què co-

incideix Ferran Font, director
d’estudis de Pisos.com, que des-
taca que en ciutats com París i
Berlínambprou feineshanreduït
l’oferta de lloguer, perquè totes
dues tenen enormes carteres
d’habitatges socials en renda, pe-
rò que no és clar que a Espanya,
on falta habitatge de lloguer, els
topalls redueixin l’oferta i, per
tant, a mitjà termini facin baixar
els preus.

Eduard Mercader, director ge-
neralde la socimiQuonia,destaca
la inexactitud de l’índex de refe-
rència dels lloguers, en el qual se-
gons l’acord es basaran els límits,
ja que “tothom sap que dos pisos
en un mateix edifici poden tenir
un preu per metre quadrat molt
diferent”. A parer seu, intervenir
el mercat és contraproduent per-
quès’autoregula sol, “comhapas-
sat a Barcelona, on ja han arribat
al topall i ara fins i tot baixen”.
La decisió de limitar les puja-

des de les rendes es deixa en
mans de comunitats autònomes i
ajuntaments i, a parer de Font,
produirà una redistribució terri-
torial de l’activitat immobiliària,
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Oferta immobiliària aBarcelona

El sector valora que l’acord de govern posa l’habitatge al centre del debat públic

ElMinisteri
d’Habitatge, una

peça clau

!Lesnegociacionsentre
elPSOEiUnidesPodem
hantingutundelspunts
clauenel repartimentdels
ministeris i especialment
en l’àmbitenquèqueda-
ran lescompetènciesd’ha-
bitatge.Elpresidenten
funcions,PedroSánchez,
haacceptatquePablo
Iglesiasocupi lavicepresi-
dènciasegona,ambcom-
petènciesendretssocials, i
fontspròximesa lesnego-
ciacionsassegurenque
Podemtindràtresminis-
teris, segonselpreacorda
quèvanarribaral juliol.
Aquests serancomparti-
mentsestancs,demanera
quenoesbarrejaran
càrrecsdelsdospartits
encadaministeri.
Podemsemblaques’ha
garantiteld’Igualtat, amb
IreneMonterocoma
favoritaperdirigir-lo,
peròel seudesigd’assumir
unMinisterid’Habitatge,
comelquevacrearel
governdeRodríguezZa-
pateroel2004,hatopat
ambl’oposició frontaldels
sectorsmés liberalsdel
PSOEide laministra
d’Economia,NadiaCalvi-
ño,queseràvicepresiden-
taprimera, segonsva
anunciarSánchezenel
debatelectoral,querebut-
gen lespropostesmés
intervencionistesdelpro-
gramadePodem,comels
límitsalspreusdel lloguer.
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MOBILITZAR SÒL PÚBLIC

Es preveu oferir el sòl de
les administracions a firmes
privades per fer pisos de
lloguer social

CANVIS EN LES SOCIMIS

L’obligaciódetributara
un15%pelbeneficiquenoes
distribueixqüestionales
financesd’aquestessocietats

L’acord també preveu crear un
Pla Estatal per a la Rehabilitació
d’Habitatges, que “inclourà finan
çament específic per a l’habitatge
destinat al lloguer, incloent petits
propietaris que rehabilitin els seus
pisos i els posin de lloguer a preus
assequibles” i també a empreses.
FontspròximesalCol∙legid’Arqui
tectes recordenqueaquesta ésuna
de les reivindicacions més impor
tants del col∙lectiu. Segons va ex
plicar recentment Assumpció
Puig,deganadelCol∙legideCatalu

nya, el 2018 la rehabilitació va cau
re un 3%, per primera vegada des
del2014,demaneraque ladespesa
mitjana en rehabilitació és de 700
euros per habitant, lameitat que la
mitjanaeuropea.
Eduard Mercader explica que

una altra mesura positiva, a parer
seu, podria ser l’impuls de l’Obser
vatoridel’Habitatgeperdiagnosti
car la situació. “Si incorpora ex
perts i professions de tots els sec
tors i analitza la situació sense
apriorismes dogmàtics, pot ser un
bon instrument per consensuar
una política d’habitatge que sigui
veritablement eficaç i no es basi
nomésenla intervenciódelmercat
ambmesurespocrealistes”.
Leandro MartínezZurita, soci

del bufetMZadvocats, tambédes
taca que l’acord preveu dotar d’un
blindatge legal l’habitatge públic
perquènomésespuguiexplotarde
lloguer social i evitar que es pugui
vendreafonsvoltor.MartínezZu
rita recorda que l’acord va en la lí
niadelesresolucionsjudicialscon
tra la venda dels habitatges socials
deMadrid a fons voltor, vulnerant
el dret de tanteig i retracte dels in
quilins. L’acord també preveume
sures per reforçar la transparència
en la contractació d’hipoteques,
“enlíniaambelqueestàfentelTri
bunaldeJustíciadelaUE,quecon
sideraconsumidornoexpertpràc
ticament tots els queno siguin em
presaris o professionals de les
finances”.
L’acord inclou un canvi en el rè

gim jurídic i fiscal de les socimis,
perquè tributin un tipus d’un 15%
sobre els beneficis no distribuïts.
Mercader, que també és vicepresi
dent de la patronal Asocimi, la
menta que aquestamesura es pren
“des del desconeixement del sec
tor” i hauria d’obligar a repensar
aquesta figura jurídica. “Aquestes
firmes distribueixen un 80% dels
seusbeneficisendividends,dema
nera que un canvi en la fiscalitat
dels beneficis no distribuïts gene
rarà tensions de tresoreria, els
quals destinen al manteniment
dels immobles i apagarels interes
sos del deute”. Mercader recorda
que les socimis no paguen menys
impostos, ja que els seus accionis
tes tributen quan reben els divi
dends, a tipus que van d’un 19% a
un 23%. Com que aquestes firmes
assumeixen despeses addicionals
pel fetdecotitzaralaborsa,“alsac
cionistes no els suposa en absolut
unestalvi fiscal”.c

“que en part ja passa, de manera
que promotors i inversors se’n
van cap a zones comMàlaga i Va
lènciaonnohiha les travesquehi
ha a Barcelona, per exemple”.
Els límits de renda, com les

obligacions que el nou decret de
mesures urgents d’accés a l’habi
tatge de la Generalitat imposa als
propietaris de més de quinze ha
bitatges, acabencreant unmercat
immobiliari més ineficient, asse
nyala Homedes. El directiu re
corda que al mercat hi predomi
nen els petits propietaris (la ma
joria té un o dos pisos de lloguer),
que es veuen temptats a buscar
fórmules alternatives com els llo
guers de temporada (per un any)

o el lloguer per habitacions, o po
den tornar pràctiques que ja eren
poc freqüents, comelspagaments
en negre. Alhora, les obligacions
que laGeneralitat imposa als pro
pietaris de més de quinze pisos,
equiparantlos als bancs i als fons
d’inversió, poden fer que els pro
pietarismitjans reparteixin el seu
patrimoni en diverses firmes pe
tites o, si són particulars, a donar
ne uns quants als seus fills. “Són
pràctiques que fan el sector més
petit i menys professional, menys
eficient”.Tot i això, aparer seu, el
pitjor és la inseguretat jurídica.
“Enunanyhemviscut vuit canvis
legals. Els propietaris ja no saben
a què s’han d’atenir”.c

INSEGURETAT JURÍDICA

ACatalunya en un any hi ha
hagut vuit canvis legals i
els propietaris ja no saben
a què s’han d’atenir

ÚTIL O CONTRAPRODUENT?

Limitar rendes pot reduir
l’oferta de pisos i impulsar
els lloguers de temporada
o per habitacions

Habitatge
progressista

Alcalaixdesastre,desestructurat ides
equilibrat, delNou acord per a Espa
nya, de la coalició progressista del
PSOE i Unides Podem, l’habitatge

apareix a l’apartat “Drets socials, regeneració
democràtica, ciència i innovació”, just després
de“Compromísd’Estatamblaciència i la inver
sió en R+D+I” i abans de “Prevenció d’addicci
ons”.
Estàbéquel’habitatgeesconsideriundretso

cial, peròesperemque lapolíticad’habitatgees
tigui unamicamés incardinadaenel conjuntde
la política econòmica, fiscal i territorial del que
el potipoti del document deixa entreveure. La
mesuramés immediata imés efectivaper facili
tarl’accésal’habitatgenoésal’apartatcorrespo
nent, sinó quan es planteja augmentar el salari
mínim per situarlo en un 60% del salari mitjà,
tal com recomana Europa. L’èxit de les políti
ques per crear una demanda solvent i llocs de
treball de qualitat és la pota que sovint s’oblida
quan es parla d’habitatge. Que els preus de l’ha
bitatge a Barcelona o a Madrid s’acostin als de
París o Londres, quan es pretén competir a la
Lliga de Campions de les ciutats europees, no
ens ha d’amoïnar tant com el fet que els salaris
s’assemblinmésalsd’AtenesoVarsòvia.
Qualsevol solució a mitjà i llarg termini de la

problemàticadel’habitatgepassaprimerperde
dicarmés, imés ben gastats, recursos públics al
sector. El primer compromís del document en

parla,perònoestableixcapobjectiu.Hoveurem
als pressupostos. I, abans, en la configuraciódel
nou govern si és que es recupera, encara que si
gui a títol enunciatiu, elMinisteride l’Habitatge
que,desdel2010,haestatsubsumitenelmagma
d’un Foment molt més preocupat pels famosos
cables d’acer que relligarien Espanya que per
unaaltracosa.
L’apartat reflecteix un equilibri inclinat cap a

les tesispodemitesentre lacreaciódenovaofer
ta –sòl públic per al lloguer social– i la regulació
del sector, sempre complexa i de resultats limi
tats –rehabilitació, control dels preus dels llo
guers, lloguerturístic–.Hihainiciativesconcre
tes–quejaestanenmarxaaCatalunya–comara
l’observatori de l’habitatge i l’índex de referèn
cia de preus de lloguer, amb l’objectiu que els
ajuntaments puguin “regular les pujades abusi
ves” dels lloguers. No diuen com. D’altres pro
postes ja són operatives, tot i que es podrien fo
mentariagilitar,comaralapotestatdelescomu
nitatsdeveïnsperprohibirels lloguers turístics.
Lamancançamés important,però, és l’absèn

cia demesures contra els comportaments espe
culatius, sobretot de societats i fons d’inversió,
localsiforans.Totiquehihaunalleugerarevisió
a l’alça dels importants avantatges fiscals de les
societats d’inversió immobiliària (socimis) –ja
prevista faquinzemesosa l’acordpressupostari
per al 2019–, lapropostadegovern s’absté total
mentd’emprarinstrumentsfiscalscomaeinade
política d’habitatge. Convindria que hi comen
cessinapensar.

Crearbons llocsde treball i una
demanda solvent és lapotaque
s’oblidaquanesparlad’habitatge

TRIBUNA

Enric Llarch
Economista
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