EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Els electrodomèstics, aliats de l’estalvi
El frigorífic representa entre un 10 i un 15%
de tota l’energia que es gasta a la llar.
Quan es compra un electrodomèstic, s’ha de tenir en compte la seva classificació
energètica, que indica la quantitat d’energia (electricitat, aigua o gas) que consumeix i l’eficiència, com utilitza aquesta energia, en una classificació que va de la A
–els més eficients– a la G –els menys eficients. Els aparells que tenen l’obligació de
portar etiqueta energètica són els frigorífics i congeladors, rentadores, rentavaixelles, assecadores, bombetes, forns elèctrics i aires condicionats. En els frigorífics i
congeladors, la classificació energètica s’amplia en dues categories més: A+ i A++.
Hi ha molts trucs i consells per augmentar l’eficiència dels electrodomèstics, que
podem seguir en la nostra rutina diària. Per exemple, la rentadora i el rentavaixelles s’han d’usar quan estan plens i a les temperatures més baixes possibles.
Rentar la roba a 60ºC consumeix quasi el doble d’energia que a 40ºC. A més, el
rentavaixelles és molt més econòmic i eficient que rentar a mà, i l’ús de productes
per a la calç i la neteja dels filtres, a més d’allargar la vida dels electrodomèstics,
ajuda a estalviar energia. En el cas de les assecadores, no és necessari assecar al
màxim la roba que després s'haurà de planxar. Així mateix, hem de planxar primer
la roba més prima i després, amb la planxa ja calenta, la més gruixuda, per emprar
menys temps i gastar menys energia.
Els aliments s’han de cuinar quan estiguin a la temperatura ambient i utilitzar,
sempre que es pugui, l’olla de pressió. En vitroceràmiques o sistemes d’inducció,
hauríem d’apagar la placa cinc minuts abans que acabés la cocció i mantenir-la
sempre neta. Una bateria de cuina feta amb un material que difongui bé la calor,
com per exemple l’acer inoxidable, amb recobriments especials i amb fons gruixut,
és més eficient, i hem de procurar que les olles i les paelles tinguin un diàmetre un
pèl superior a la superfície de la placa –la cocció serà més ràpida i estalviarem fins
a un 20%. També s’han de descongelar els aliments abans de cuinar-los i, si la
descongelació es realitza dins del frigorífic, es pot aprofitar el fred que desprenen.
Si usem el forn, quan estigui en funcionament, s’ha d’obrir la porta el menys possible, perquè, cada cop que s’obre, es perd un 20% de l’energia acumulada en el seu
interior.
També és important mantenir una separació de 15 centímetres entre el frigorífic i
la paret per permetre que tingui ventilació, i l’hem d’allunyar de les zones calentes,
com ara la cuina o el forn. A més, hauríem d’optar per la nevera més petita possible,
ja que el frigorífic representa entre el 10 i el 15% de tota l’energia consumida a la
llar, i l’hauríem d’obrir sols quan fos necessari perquè, com més s’obre la porta de
la nevera, més gebre es produeix i, sols amb una formació de 5 milímetres de gruix,
el consum energètic augmenta un 30%.

Decàleg de consells
per estalviar energia
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Compra electrodomèstics eficients
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Vigila amb el frigorífic!
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Busca electrodomèstics amb qualificació A
o superior a l’etiqueta!

Comprova que les gomes tanquin bé i posa
la temperatura a 5°C, i a -18°C al congelador.
Per cada grau, la despesa s’incrementa un 10%!

Renta a temperatures baixes

Es recomana fer servir rentadora i rentavaixelles
a temperatures baixes i fer-ne un manteniment correcte.

Cuina amb tapa i en una placa neta

5
6

Llum natural i bombetes eficients
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El mode standby pot consumir fins un 15% d’energia.
Desconnectant els aparells podem estalviar!

Aprofita al màxim la llum del dia, tanca els llums que
no necessitis i fes servir bombetes de baix consum.

Comprova que tens un bon aïllament

L’aïllament tèrmic correcte pot estalviar un 30% de
la despesa. Comprova que portes i finestres tanquin
bé. També pots fer servir cortines o tendals per aïllar.
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Mantingués la temperatura de confort
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Planxa la roba en una sola tanda
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Posant la tapa gastarem un 25% menys d’energia!
També estalviarem mantenint la placa neta i seca,
i aprofitant la calor residual per acabar la cocció.

No deixis els aparells en ‘standby’
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A l’hivern, programa el termòstat entre 19º i 21°C i a 16°
a la nit. A l’estiu, es recomana posar-lo a 26°C.

La planxa gasta energia sobretot quan s’engega
i s’escalfa. Planxa més roba d’un sol cop, estalviaràs!

Revisa el contracte de subministrament

Revisa el teu contracte. Tens la potència adequada?
T’interessa tenir discriminació horària? Pots acollir-te a
l'abonament social? Pregunta, és el teu dret!

El desnonament exprés no funciona
Sabem que agilitzar els desnonaments té mala premsa, però els problemes econòmics del llogater no poden
repercutir en l’arrendador. El que s’ha de fer és apostar per polítiques públiques d’habitatge adequades i per
augmentar el parc social d’habitatges en lloguer, però no ens podem carregar el sistema, el procés ha de ser àgil
per a tothom.
Han passat pràcticament cinc anys des que es va anunciar a so de bombo i platerets el desnonament exprés, aquell que
suposadament aconseguiria que els llogaters morosos abandonessin l'habitatge en el termini de 10 dies. D’aquells
cants de sirena, res de res. Els procediments estan trigant entre cinc i vuit mesos de mitjana. Ho saben els propietaris
que en aquests anys han presentat alguna demanda per recuperar els seus habitatges, cosa que poden fer des del
primer mes d'impagament –encara que el més habitual és esperar fins al segon o tercer mes–.
El canvi legislatiu de l'any 2011 va introduir com a novetat la no-obligatorietat d'un judici previ al desnonament. Fins a
aquesta data els processos tardaven fins als 12 mesos o més.
El desnonament exprés va arribar de la mà de la Llei de mesures d'agilització processal d'octubre de 2011 i dos anys
més tard va ser completada per la Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges d'abril
de 2013. Entre ambdues, l'arrendador guanyava el dret al desnonament si l'inquilí no pagava en els 10 dies següents
a la recepció de la notificació de la demanda.
Certament, amb les reformes operades s'ha aconseguit accelerar bastant els desnonaments, però ni de bon tros ens
trobem davant d'un desnonament exprés de 10 dies de durada.
Després de la reforma, un cop rebuda la notificació de la demanda –cosa que pot trigar 30 dies des que s’interposa-,
l'inquilí té un termini de 10 dies per pagar el deute, abandonar l'habitatge, oposar-s'hi o no contestar.
Si no paga el deute en aquest termini, es procedeix al llançament o desallotjament a la data indicada pel jutge. Aquesta
data ve fixada ja en el mateix requeriment, una cosa positiva perquè s'evita la celebració de judici. El problema és que
pot ser per a quatre o cinc mesos, segons la càrrega de treball de cada jutjat. Si l’inquilí s'oposa a la demanda en considerar que no és correcta la quantitat reclamada, llavors si que s'haurà de celebrar un judici.
a la pàgina següent
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COLL D'AMPOLLA
El coll d'ampolla és el col·lapse dels jutjats i la manca de mitjans i recursos. Els problemes no venen directament
derivats d'una mala normativa, aspecte que ha millorat notablement, sinó d'una falta de voluntat política de dotar del
pressupost necessari per modernitzar el sistema i augmentar el personal. Tenim uns processos no digitalitzats que
produeixen una justícia del segle passat en un món en línia.
Tard o d'hora el propietari aconsegueix recuperar el seu habitatge, però difícilment el deute. És molt complicat i portaria molt de temps cobrar els diners, perquè normalment qui no paga és perquè no té res. Caldria presentar una nova
demanda per embargar l'inquilí, cosa que només és possible en el cas que tingui algun bé. A l'arrendador el que més
li interessa és poder recuperar la seva casa.
Encara més, molts són partidaris de perdonar el deute a canvi del pis. És interessant valorar l'opció de posar a la
demanda que si l'inquilí desallotja l'habitatge en el termini de 16 dies des que rep el decret (abans no es pot, processalment), se li perdonarà tot el deute o part d'aquest.
En definitiva, l'única cosa per agilitzar els desnonaments és dotar de més pressupost els jutjats perquè no tinguin tanta
càrrega de treball i donin data de llançament abans. És una qüestió purament pressupostària.

Reclamació de plusvàlues
La Cambra de la Propietat té a punt des de juliol del 2014 un sistema de reclamació de les plusvàlues pagades
pels seus socis davant qualsevol ajuntament, en els casos que la transmissió hagi generat minusvàlues o
pèrdues.
Tenint en compte que els ajuntaments de la nostra comarca previsiblement seguiran exigint aquest impost en
els casos de vendes amb pèrdues, advertim que, tal com està redactada la normativa de recaptació fiscal, és
aconsellable pagar la plusvàlua municipal i a continuació reclamar que se li torni el que ha pagat (amb
interessos des que es reclami). En tot cas, cal que en el moment de presentar la reclamació no hagin passat
quatre anys des de la data de pagament de la liquidació o autoliquidació.
SERVEI DE RECLAMACIÓ DE PLUSVÀLUES (NOMÉS PER ALS SOCIS)
Cal facilitar la documentació següent:

Tot i les reformes, el desallotjament d'un inquilí
morós triga fins a vuit mesos”

1. Liquidació pagada a l’Ajuntament per la transmissió que es reclama.
2. Rebut de l’IBI de la data de la transmissió.
3. Número de compte corrent a facilitar a l’Ajuntament per si fa voluntàriament la devolució.
4. Còpia de l’escriptura d’adquisició.

ENERVACIÓ DEL DESNONAMENT
L’enervació del desnonament és la possibilitat que preveu la Llei per tal que l'inquilí pugui evitar
el llançament del pis llogat. La Llei concedeix a l'inquilí, una sola vegada al llarg de la vida del
contracte, la possibilitat d’evitar el desnonament si paga les quantitats degudes, sempre que
efectuï el pagament dins del termini fixat per la Llei.
Ara bé, tot i que l’enervació és la regla general, hi ha una excepció en què no es permet, encara
que es tracti de la primera vegada. En efecte, l’enervació no serà possible quan l’arrendador hagi
requerit el pagament a l’inquilí per qualsevol mitjà fefaent, almenys amb trenta dies d’antelació a
la presentació de la demanda i el pagament no s'hagi fet en el moment d’aquesta presentació.

5. Còpia de l’escriptura de transmissió, que pot ser:
a. Escriptura de venda o donació (en el cas de vendes o donacions)
b. Decret d’adjudicació (en el cas d’execucions hipotecàries)
c. Escriptura d’herència (en el cas d’herències)

ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Amb la garantia de la Cambra

NÚRIA ROCA PUIG

Imatge • disseny d’espais

ADVOCADA

Assegurances especialment pensades per a propietaris de pisos llogats
Després de cinc anys des de l'entrada en vigor dels desnonaments exprés, està comprovat
que els procediments tarden entre cinc i vuit mesos.
Aquest procés porta com a conseqüència que el propietari no pugui recuperar l'habitatge
i, el que és pitjor, que no cobri res de res.
Per evitar aquesta desagradable situació, la Cambra us ofereix les assegurances més
completes del mercat, pensades per als propietaris amb pisos llogats.

Camí Ral, 454, 1r · 08302 Mataró
Tel /Fax 93 790 73 73
art-equip@apabcn.cat

adv. Roca,

Comunicació Visual

Santa Marta, 16, 1r · 08302 Mataró (BCN)
Tel.: 93 755 60 35 · Fax 93 790 66 22
advocatsroca@gmail.com

BORSA D’ IM M OBL ES
www.camb rapropie tat.cat

Sant Isidor, 26, 1r 2a
08302 Mataró · Tel. 616 693 700
info@icreadisseny.com · www.icreadisseny.com

616 642 842

Conﬁança, eﬁcàcia i seguretat
a l’hora de vendre o llogar el seu immoble.

Aquestes assegurances us cobriran els impagats, les despeses d'advocats i procuradors i,
fins i tot, possibles desperfectes que hagi ocasionat el llogater.
Si voleu més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres.
ASSESSORIA LABORAL I FISCAL · ASSEGURANCES

Lepant, 5, 3r 4a · 08301 Mataró
Tel.: 93 790 54 09
assessoriadorda@assessoriadorda.com
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ASSESSORIA COMPTABLE I FISCAL

Muralla Sant Llorenç, 34, 2n 2a · 08302 Mataró
Tel.: 93 790 97 37 · www.martiadvocats.cat
martiadvocats@martiadvocats.cat

Milans, 21, local · 08302 Mataró
Tel/Fax 93 758 70 07
4numeros@economistes.cat
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ACTU

JURISPRUDÈNCIA

CIONS DE LA CAMBRA

El Tribunal Suprem decideix a favor dels bancs
en els casos d’hipoteques amb IRPH

La Cambra reclama a l’Ajuntament la suspensió de liquidacions de l’impost de plusvàlua

El proppassat 14 de desembre es va saber el contingut íntegre de la sentència del Tribunal Suprem sobre l’IRPH en els
préstecs hipotecaris, on no estima la nul·litat de l’índex IRPH. Una vegada analitzada, podem concloure que la sentència
argumenta la seva decisió sobre 4 fonaments:

La Cambra de la Propietat va formular una reclamació contra l'acord del ple de l'Ajuntament de
Mataró del proppassat 30 d'octubre, aprovatori de
l'Ordenança de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), conegut com a plusvàlua municipal, impost que grava
l’increment de valor experimentat pels terrenys
quan es transmet la propietat. Per tant, s’aplica en
cas de transmissió de solars, habitatges, locals,
places d’aparcament, trasters, etc., per venda,
donació, herència o permuta.

Primer.- Determina que la clàusula és una CONDICIÓ GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ, en no constar que fos negociada
individualment i perquè s’ofereix a un nombre considerable de consumidors.
Segon.- Afirma que, en utilitzar un índex definit legalment, no correspon al control de la jurisdicció civil saber si aquest
índex aplica o no la normativa reguladora, sinó a l'Administració. Per tant, l'IRPH com a tal no pot ser objecte de control
de transparència, ja que tant la Llei sobre condicions generals de la contractació com la Directiva 93/13 exclouen del seu
àmbit d'aplicació les condicions generals que reflecteixin disposicions legals o administratives, encara que sí pugui
ser-ho la clàusula que l'incorpora.

La reclamació es presentà després de dictar-se la sentència del Tribunal Constitucional (TC) d'11 de maig de 2017,
que anul·la el cobrament de l'IIVTNU en els casos en què el propietari d'un immoble no obté guany en la venda i
deixa en mans del legislador la concreció dels mitjans de prova admissibles en aquest sentit.
Es va demanar la suspensió de les liquidacions de l'IIVTNU a partir de l'1 de gener de 2018 fins que no es modifiqui
la Llei d'hisendes locals per regular aquest tribut, perquè les liquidacions que es puguin girar en el futur aplicarien preceptes expulsats de l’ordenament jurídic per l'esmentada sentència. En l'escrit presentat per la Cambra,
es qüestiona que l'Ajuntament pretengui aprovar l'Ordenança de l'impost com si la sentència no s'hagués dictat, i
es demana l'adopció de mesures per evitar perjudicis als ciutadans que es trobin sotmesos a tributació per transmissions d'immobles, perquè el TC ha declarat que la determinació de l’increment o decrement del valor queda
reservada al legislador i no a l’aplicador de l’impost, en aquest cas, l’Ajuntament. Així, es va sol·licitar suspendre
temporalment la pràctica de noves liquidacions de l'esmentat impost, sense necessitat de presentar aval o garantia, fins que es tingui la certesa de no estar sotmetent a tributació situacions d'inexistència d'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
La mesura demanada no eximia els ciutadans de declarar aquest impost. Haurien de presentar-lo, com fins ara,
però no se'ls liquidaria. Així doncs, necessitem que el Govern espanyol modifiqui la Llei aclarint els criteris per
acreditar l'existència de guany i concretant els mitjans de prova admissibles.
D'altra banda, també es va demanar que l'Ordenança declarés expressament la nul·litat o no-subjecció a l'IIVTNU
en els casos en què s'hagin patit pèrdues amb la transacció. Considerem que és greu que l'Ordenança aprovada
segueixi exigint l'impost per la transmissió d'un immoble establint-se un mètode de càlcul que no té en compte el
guany o pèrdua real en la transmissió de l'immoble, i, per tant, amb vulneració de la doctrina constitucional que
prohibeix exigir l'impost en els casos d'inexistència d'increments de valor.
Finalment, en els casos de liquidacions de l'impost ja pagades i que es trobin en situació d'inexistència d'increment
de valor en la transmissió, es demanava que l'Ordenança reconegués el dret dels afectats a la devolució de les
quotes pagades per l'impost i que es preveiés un sistema per sol·licitar la devolució que fos efectiu, gratuït, senzill
i més ràpid que la via legal.

“La Cambra pretén que Mataró tingui una fiscalitat que es regeixi pels principis de capacitat econòmica, igualtat i progressivitat, i que s'apliquin aquests criteris a l'IIVTNU en els supòsits en què hi
hagués pèrdues en lloc d’increment del valor dels immobles, per no perjudicar els ciutadans afectats
per aquesta conjuntura.”

Butlletí electrònic del 27 de novembre de 2017 | Actuacions

Tercer.- Atès el caràcter essencial de la pròpia clàusula, entén que no és funció del banc la comparació entre índexs, i
que un consumidor mitjà, normalment informat i raonablement atent i perspicaç, hauria de saber que s'utilitzen
diferents sistemes de càlcul de l'interès variable i comparar les condicions utilitzades pels diferents prestadors en un
element tan essencial com el mateix preu del préstec.
Quart.- Afirma que no és possible determinar que l'euríbor hagi estat més barat que l'IRPH, per diversos motius:
a) Aquesta circumstància es fa des d'un biaix retrospectiu que no pot servir de pauta per al control
de transparència – que s'ha de fer en el moment de la celebració del contracte.
b) No té en compte que el tipus d'interès no es forma només amb l'índex de referència,
sinó també amb el diferencial.
c) No consta que els diferencials aplicats a préstecs amb euríbor fossin també més beneficiosos
per al prestatari que els aplicats a préstecs amb IRPH, sinó justament al contrari, i això, lògicament,
serveix per fer competitiva l'oferta, ja que a un índex de referència que suposa un tipus percentual
més alt que altres, com l'euríbor, se li afegeix un diferencial menor.
d) El préstec és a llarg termini, i no podem assegurar el comportament futur de l'índex en relació
amb els altres índexs legals.
Afirma que, a la pràctica, l'Audiència acaba fent un control de preus, en declarar la nul·litat d'una condició general de la
contractació perquè el preu resultant sigui més o menys elevat, la qual cosa no és admissible.
Per això, el Tribunal Suprem puntualitza que, si se seguís l'argumentació de l'Audiència per declarar nul·la la referència
a l'IRPH, també caldria declarar nul·les les referències a l'euríbor en altres préstecs si en qualsevol etapa de la seva
vigència l'evolució de l'euríbor hagués estat menys favorable per al consumidor.
La sentència compta amb el vot particular de dos magistrats que consideren que la clàusula que incorpora l'IRPH no
supera el control de transparència. Malgrat això, consideren que el recurs de cassació s’ hauria d'estimar només en
part, per tal de substituir la referència a l'IRPH per una referència a l'euríbor, en comptes de deixar el préstec amb
interès zero, com havia resolt l'Audiència Provincial.

I ara què?
Una sentència del Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem posa difícils les coses per portar aquesta reclamació als tribunals amb unes expectatives d'èxit elevades, tot i que vingui amb un vot particular molt raonat i
més coherent i respectuós amb la jurisprudència precedent que la ponència majoritària. No obstant això, la
incorrecta aplicació de la doctrina del mateix Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la
desatenció de la realitat social dels consumidors als qui es va col·locar aquest índex i les pràctiques deslleials
de la banca permeten albergar esperances que es pugui rectificar aquesta sentència en un futur proper, sigui
perquè es presentin demandes amb prova de les pràctiques enganyoses en el cas concret i que el jutge apliqui
correctament la doctrina ja consolidada sobre el control de la transparència, o perquè algun jutge o tribunal
acordi plantejar una nova qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per precisar com s'ha de
realitzar aquest control de la transparència en un cas com aquest, qüestió prejudicial que ja semblen tenir en
ment els dos magistrats que van elaborar el vot particular.

a la pàgina següent
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E V O L U C I Ó D E L M E R C AT

DE LLOGUER AL MARESME

La contractació d’habitatges de lloguer segueix registrant una lleugera baixada
Tant al conjunt del Maresme com a les principals poblacions de la comarca, la contractació segueix registrant una
lleugera baixada, mentre que els preus dels lloguers segueixen tenint una tendència general a l’alça, tant al conjunt
de la comarca com a les poblacions estudiades, que es va iniciar a partir del 2n trimestre de 2014.
Contra l’encariment dels lloguers, s’ha presentat al Congrés dels Diputats una proposició de llei que pretén, entre
altres qüestions, implantar un preu màxim en el lloguer d'un habitatge. El projecte parla d’un índex a escala estatal,
que els ajuntaments podran adaptar als barris o a les característiques socioeconòmiques dels districtes. Amb relació
a aquest assumpte, la Cambra vol recordar que la principal raó per la qual el lloguer d’habitatges té una presència tan
testimonial i inferior respecte a altres països europeus es troba en el fet de tenir una política de control de lloguers
durant més de 70 anys (1920-1994).
Aquestes mesures coercitives provoquen una reducció de l’oferta perquè no fomenten la rehabilitació dels pisos ni la
rendibilitat dels propietaris i han demostrat una ineficiència en la distribució de la renda. La Cambra és favorable a
polítiques d’estímul i que les administracions, en lloc d’intervenir en el mercat de lloguer, facin polítiques socials amb
ajudes per a aquelles persones que tenen difícil l’accés a l’habitatge.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CONTRACTES (2005 al 3T 2017)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1T

2017
2T

3T

El Maresme

2.330 2.949 3.840 5.442 6.605 7.534 8.441 8.958 10.136 9.668 9.132 8.692 2.273 2.358 2.061

Mataró

1.000 1.216 1.704 2.137 2.482 2.651 2.836 3.129 3.617 3.418 3.023 2.851

728 766 715

Premià de Mar 301

304

341

418

533

634

689

705

809

770

578

584

142 129 145

Pineda de Mar 78

270

400

618

673

702

712

714

767

653

660

648

160 160 111

Calella

42

168

483

593

574

646

562

639

643

609

571

162 153 112
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EVOLUCIÓ DEL LLOGUER MITJÀ (2005 al 3T 2017)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
El Maresme

567

601

635

674

652

618

609

580

553

549

566

596 637*

Mataró

525

564

612

650

599

579

567

530

496

484

503

540 567*

Premià de Mar 587

635

680

747

716

691

673

625

588

586

601

628 691*

Pineda de Mar

-

-

528

580

547

514

498

477

452

443

459

466 468*

Calella

-

-

537

576

541

504

494

469

463

449

454

459 481*

* Lloguer mitjà dels primers tres trimestres del 2017

METODOLOGIA
La font de dades utilitzada per valorar el mercat de lloguer són les fiances dipositades a l'INCASÒL.
El nombre de contractes formalitzats és el recompte de les altes dels contractes que han dipositat la fiança.
El lloguer mitjà contractual és la mitjana de la renda mensual que figura en els contractes.

Propietari,

Tens propietats per llogar?

porta’ns els teus lloguers!
Porta’ns els teus lloguers
per administrar
i et regalarem
un ANY GRATUÏT
de l'assegurança
LLOGUER GARANTIT *

Nosaltres et trobarem el millor llogater

1 ANY

GRATUÏT
D’ASSEGURANÇA
DE COBRAMENT

* Promoció vàlida per a les noves propietats que conﬁïn la seva administració a la Cambra de la Propietat Urbana amb un període de permanència de 36 mesos.
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E V O L U C I Ó D E L M E R C AT

DE LLOGUER AL MARESME

La contractació d’habitatges de lloguer segueix registrant una lleugera baixada
Tant al conjunt del Maresme com a les principals poblacions de la comarca, la contractació segueix registrant una
lleugera baixada, mentre que els preus dels lloguers segueixen tenint una tendència general a l’alça, tant al conjunt
de la comarca com a les poblacions estudiades, que es va iniciar a partir del 2n trimestre de 2014.
Contra l’encariment dels lloguers, s’ha presentat al Congrés dels Diputats una proposició de llei que pretén, entre
altres qüestions, implantar un preu màxim en el lloguer d'un habitatge. El projecte parla d’un índex a escala estatal,
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a aquest assumpte, la Cambra vol recordar que la principal raó per la qual el lloguer d’habitatges té una presència tan
testimonial i inferior respecte a altres països europeus es troba en el fet de tenir una política de control de lloguers
durant més de 70 anys (1920-1994).
Aquestes mesures coercitives provoquen una reducció de l’oferta perquè no fomenten la rehabilitació dels pisos ni la
rendibilitat dels propietaris i han demostrat una ineficiència en la distribució de la renda. La Cambra és favorable a
polítiques d’estímul i que les administracions, en lloc d’intervenir en el mercat de lloguer, facin polítiques socials amb
ajudes per a aquelles persones que tenen difícil l’accés a l’habitatge.
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ACTU

JURISPRUDÈNCIA

CIONS DE LA CAMBRA

El Tribunal Suprem decideix a favor dels bancs
en els casos d’hipoteques amb IRPH

La Cambra reclama a l’Ajuntament la suspensió de liquidacions de l’impost de plusvàlua

El proppassat 14 de desembre es va saber el contingut íntegre de la sentència del Tribunal Suprem sobre l’IRPH en els
préstecs hipotecaris, on no estima la nul·litat de l’índex IRPH. Una vegada analitzada, podem concloure que la sentència
argumenta la seva decisió sobre 4 fonaments:

La Cambra de la Propietat va formular una reclamació contra l'acord del ple de l'Ajuntament de
Mataró del proppassat 30 d'octubre, aprovatori de
l'Ordenança de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), conegut com a plusvàlua municipal, impost que grava
l’increment de valor experimentat pels terrenys
quan es transmet la propietat. Per tant, s’aplica en
cas de transmissió de solars, habitatges, locals,
places d’aparcament, trasters, etc., per venda,
donació, herència o permuta.

Primer.- Determina que la clàusula és una CONDICIÓ GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ, en no constar que fos negociada
individualment i perquè s’ofereix a un nombre considerable de consumidors.
Segon.- Afirma que, en utilitzar un índex definit legalment, no correspon al control de la jurisdicció civil saber si aquest
índex aplica o no la normativa reguladora, sinó a l'Administració. Per tant, l'IRPH com a tal no pot ser objecte de control
de transparència, ja que tant la Llei sobre condicions generals de la contractació com la Directiva 93/13 exclouen del seu
àmbit d'aplicació les condicions generals que reflecteixin disposicions legals o administratives, encara que sí pugui
ser-ho la clàusula que l'incorpora.

La reclamació es presentà després de dictar-se la sentència del Tribunal Constitucional (TC) d'11 de maig de 2017,
que anul·la el cobrament de l'IIVTNU en els casos en què el propietari d'un immoble no obté guany en la venda i
deixa en mans del legislador la concreció dels mitjans de prova admissibles en aquest sentit.
Es va demanar la suspensió de les liquidacions de l'IIVTNU a partir de l'1 de gener de 2018 fins que no es modifiqui
la Llei d'hisendes locals per regular aquest tribut, perquè les liquidacions que es puguin girar en el futur aplicarien preceptes expulsats de l’ordenament jurídic per l'esmentada sentència. En l'escrit presentat per la Cambra,
es qüestiona que l'Ajuntament pretengui aprovar l'Ordenança de l'impost com si la sentència no s'hagués dictat, i
es demana l'adopció de mesures per evitar perjudicis als ciutadans que es trobin sotmesos a tributació per transmissions d'immobles, perquè el TC ha declarat que la determinació de l’increment o decrement del valor queda
reservada al legislador i no a l’aplicador de l’impost, en aquest cas, l’Ajuntament. Així, es va sol·licitar suspendre
temporalment la pràctica de noves liquidacions de l'esmentat impost, sense necessitat de presentar aval o garantia, fins que es tingui la certesa de no estar sotmetent a tributació situacions d'inexistència d'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
La mesura demanada no eximia els ciutadans de declarar aquest impost. Haurien de presentar-lo, com fins ara,
però no se'ls liquidaria. Així doncs, necessitem que el Govern espanyol modifiqui la Llei aclarint els criteris per
acreditar l'existència de guany i concretant els mitjans de prova admissibles.
D'altra banda, també es va demanar que l'Ordenança declarés expressament la nul·litat o no-subjecció a l'IIVTNU
en els casos en què s'hagin patit pèrdues amb la transacció. Considerem que és greu que l'Ordenança aprovada
segueixi exigint l'impost per la transmissió d'un immoble establint-se un mètode de càlcul que no té en compte el
guany o pèrdua real en la transmissió de l'immoble, i, per tant, amb vulneració de la doctrina constitucional que
prohibeix exigir l'impost en els casos d'inexistència d'increments de valor.
Finalment, en els casos de liquidacions de l'impost ja pagades i que es trobin en situació d'inexistència d'increment
de valor en la transmissió, es demanava que l'Ordenança reconegués el dret dels afectats a la devolució de les
quotes pagades per l'impost i que es preveiés un sistema per sol·licitar la devolució que fos efectiu, gratuït, senzill
i més ràpid que la via legal.

“La Cambra pretén que Mataró tingui una fiscalitat que es regeixi pels principis de capacitat econòmica, igualtat i progressivitat, i que s'apliquin aquests criteris a l'IIVTNU en els supòsits en què hi
hagués pèrdues en lloc d’increment del valor dels immobles, per no perjudicar els ciutadans afectats
per aquesta conjuntura.”

Butlletí electrònic del 27 de novembre de 2017 | Actuacions

Tercer.- Atès el caràcter essencial de la pròpia clàusula, entén que no és funció del banc la comparació entre índexs, i
que un consumidor mitjà, normalment informat i raonablement atent i perspicaç, hauria de saber que s'utilitzen
diferents sistemes de càlcul de l'interès variable i comparar les condicions utilitzades pels diferents prestadors en un
element tan essencial com el mateix preu del préstec.
Quart.- Afirma que no és possible determinar que l'euríbor hagi estat més barat que l'IRPH, per diversos motius:
a) Aquesta circumstància es fa des d'un biaix retrospectiu que no pot servir de pauta per al control
de transparència – que s'ha de fer en el moment de la celebració del contracte.
b) No té en compte que el tipus d'interès no es forma només amb l'índex de referència,
sinó també amb el diferencial.
c) No consta que els diferencials aplicats a préstecs amb euríbor fossin també més beneficiosos
per al prestatari que els aplicats a préstecs amb IRPH, sinó justament al contrari, i això, lògicament,
serveix per fer competitiva l'oferta, ja que a un índex de referència que suposa un tipus percentual
més alt que altres, com l'euríbor, se li afegeix un diferencial menor.
d) El préstec és a llarg termini, i no podem assegurar el comportament futur de l'índex en relació
amb els altres índexs legals.
Afirma que, a la pràctica, l'Audiència acaba fent un control de preus, en declarar la nul·litat d'una condició general de la
contractació perquè el preu resultant sigui més o menys elevat, la qual cosa no és admissible.
Per això, el Tribunal Suprem puntualitza que, si se seguís l'argumentació de l'Audiència per declarar nul·la la referència
a l'IRPH, també caldria declarar nul·les les referències a l'euríbor en altres préstecs si en qualsevol etapa de la seva
vigència l'evolució de l'euríbor hagués estat menys favorable per al consumidor.
La sentència compta amb el vot particular de dos magistrats que consideren que la clàusula que incorpora l'IRPH no
supera el control de transparència. Malgrat això, consideren que el recurs de cassació s’ hauria d'estimar només en
part, per tal de substituir la referència a l'IRPH per una referència a l'euríbor, en comptes de deixar el préstec amb
interès zero, com havia resolt l'Audiència Provincial.

I ara què?
Una sentència del Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem posa difícils les coses per portar aquesta reclamació als tribunals amb unes expectatives d'èxit elevades, tot i que vingui amb un vot particular molt raonat i
més coherent i respectuós amb la jurisprudència precedent que la ponència majoritària. No obstant això, la
incorrecta aplicació de la doctrina del mateix Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la
desatenció de la realitat social dels consumidors als qui es va col·locar aquest índex i les pràctiques deslleials
de la banca permeten albergar esperances que es pugui rectificar aquesta sentència en un futur proper, sigui
perquè es presentin demandes amb prova de les pràctiques enganyoses en el cas concret i que el jutge apliqui
correctament la doctrina ja consolidada sobre el control de la transparència, o perquè algun jutge o tribunal
acordi plantejar una nova qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per precisar com s'ha de
realitzar aquest control de la transparència en un cas com aquest, qüestió prejudicial que ja semblen tenir en
ment els dos magistrats que van elaborar el vot particular.

a la pàgina següent
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COLL D'AMPOLLA
El coll d'ampolla és el col·lapse dels jutjats i la manca de mitjans i recursos. Els problemes no venen directament
derivats d'una mala normativa, aspecte que ha millorat notablement, sinó d'una falta de voluntat política de dotar del
pressupost necessari per modernitzar el sistema i augmentar el personal. Tenim uns processos no digitalitzats que
produeixen una justícia del segle passat en un món en línia.
Tard o d'hora el propietari aconsegueix recuperar el seu habitatge, però difícilment el deute. És molt complicat i portaria molt de temps cobrar els diners, perquè normalment qui no paga és perquè no té res. Caldria presentar una nova
demanda per embargar l'inquilí, cosa que només és possible en el cas que tingui algun bé. A l'arrendador el que més
li interessa és poder recuperar la seva casa.
Encara més, molts són partidaris de perdonar el deute a canvi del pis. És interessant valorar l'opció de posar a la
demanda que si l'inquilí desallotja l'habitatge en el termini de 16 dies des que rep el decret (abans no es pot, processalment), se li perdonarà tot el deute o part d'aquest.
En definitiva, l'única cosa per agilitzar els desnonaments és dotar de més pressupost els jutjats perquè no tinguin tanta
càrrega de treball i donin data de llançament abans. És una qüestió purament pressupostària.

Reclamació de plusvàlues
La Cambra de la Propietat té a punt des de juliol del 2014 un sistema de reclamació de les plusvàlues pagades
pels seus socis davant qualsevol ajuntament, en els casos que la transmissió hagi generat minusvàlues o
pèrdues.
Tenint en compte que els ajuntaments de la nostra comarca previsiblement seguiran exigint aquest impost en
els casos de vendes amb pèrdues, advertim que, tal com està redactada la normativa de recaptació fiscal, és
aconsellable pagar la plusvàlua municipal i a continuació reclamar que se li torni el que ha pagat (amb
interessos des que es reclami). En tot cas, cal que en el moment de presentar la reclamació no hagin passat
quatre anys des de la data de pagament de la liquidació o autoliquidació.
SERVEI DE RECLAMACIÓ DE PLUSVÀLUES (NOMÉS PER ALS SOCIS)
Cal facilitar la documentació següent:

Tot i les reformes, el desallotjament d'un inquilí
morós triga fins a vuit mesos”

1. Liquidació pagada a l’Ajuntament per la transmissió que es reclama.
2. Rebut de l’IBI de la data de la transmissió.
3. Número de compte corrent a facilitar a l’Ajuntament per si fa voluntàriament la devolució.
4. Còpia de l’escriptura d’adquisició.

ENERVACIÓ DEL DESNONAMENT
L’enervació del desnonament és la possibilitat que preveu la Llei per tal que l'inquilí pugui evitar
el llançament del pis llogat. La Llei concedeix a l'inquilí, una sola vegada al llarg de la vida del
contracte, la possibilitat d’evitar el desnonament si paga les quantitats degudes, sempre que
efectuï el pagament dins del termini fixat per la Llei.
Ara bé, tot i que l’enervació és la regla general, hi ha una excepció en què no es permet, encara
que es tracti de la primera vegada. En efecte, l’enervació no serà possible quan l’arrendador hagi
requerit el pagament a l’inquilí per qualsevol mitjà fefaent, almenys amb trenta dies d’antelació a
la presentació de la demanda i el pagament no s'hagi fet en el moment d’aquesta presentació.

5. Còpia de l’escriptura de transmissió, que pot ser:
a. Escriptura de venda o donació (en el cas de vendes o donacions)
b. Decret d’adjudicació (en el cas d’execucions hipotecàries)
c. Escriptura d’herència (en el cas d’herències)

ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Amb la garantia de la Cambra

NÚRIA ROCA PUIG

Imatge • disseny d’espais

ADVOCADA

Assegurances especialment pensades per a propietaris de pisos llogats
Després de cinc anys des de l'entrada en vigor dels desnonaments exprés, està comprovat
que els procediments tarden entre cinc i vuit mesos.
Aquest procés porta com a conseqüència que el propietari no pugui recuperar l'habitatge
i, el que és pitjor, que no cobri res de res.
Per evitar aquesta desagradable situació, la Cambra us ofereix les assegurances més
completes del mercat, pensades per als propietaris amb pisos llogats.

Camí Ral, 454, 1r · 08302 Mataró
Tel /Fax 93 790 73 73
art-equip@apabcn.cat

adv. Roca,

Comunicació Visual

Santa Marta, 16, 1r · 08302 Mataró (BCN)
Tel.: 93 755 60 35 · Fax 93 790 66 22
advocatsroca@gmail.com

BORSA D’ IM M OBL ES
www.camb rapropie tat.cat

Sant Isidor, 26, 1r 2a
08302 Mataró · Tel. 616 693 700
info@icreadisseny.com · www.icreadisseny.com

616 642 842

Conﬁança, eﬁcàcia i seguretat
a l’hora de vendre o llogar el seu immoble.

Aquestes assegurances us cobriran els impagats, les despeses d'advocats i procuradors i,
fins i tot, possibles desperfectes que hagi ocasionat el llogater.
Si voleu més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres.
ASSESSORIA LABORAL I FISCAL · ASSEGURANCES

Lepant, 5, 3r 4a · 08301 Mataró
Tel.: 93 790 54 09
assessoriadorda@assessoriadorda.com
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ASSESSORIA COMPTABLE I FISCAL

Muralla Sant Llorenç, 34, 2n 2a · 08302 Mataró
Tel.: 93 790 97 37 · www.martiadvocats.cat
martiadvocats@martiadvocats.cat

Milans, 21, local · 08302 Mataró
Tel/Fax 93 758 70 07
4numeros@economistes.cat
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Els electrodomèstics, aliats de l’estalvi
El frigorífic representa entre un 10 i un 15%
de tota l’energia que es gasta a la llar.
Quan es compra un electrodomèstic, s’ha de tenir en compte la seva classificació
energètica, que indica la quantitat d’energia (electricitat, aigua o gas) que consumeix i l’eficiència, com utilitza aquesta energia, en una classificació que va de la A
–els més eficients– a la G –els menys eficients. Els aparells que tenen l’obligació de
portar etiqueta energètica són els frigorífics i congeladors, rentadores, rentavaixelles, assecadores, bombetes, forns elèctrics i aires condicionats. En els frigorífics i
congeladors, la classificació energètica s’amplia en dues categories més: A+ i A++.
Hi ha molts trucs i consells per augmentar l’eficiència dels electrodomèstics, que
podem seguir en la nostra rutina diària. Per exemple, la rentadora i el rentavaixelles s’han d’usar quan estan plens i a les temperatures més baixes possibles.
Rentar la roba a 60ºC consumeix quasi el doble d’energia que a 40ºC. A més, el
rentavaixelles és molt més econòmic i eficient que rentar a mà, i l’ús de productes
per a la calç i la neteja dels filtres, a més d’allargar la vida dels electrodomèstics,
ajuda a estalviar energia. En el cas de les assecadores, no és necessari assecar al
màxim la roba que després s'haurà de planxar. Així mateix, hem de planxar primer
la roba més prima i després, amb la planxa ja calenta, la més gruixuda, per emprar
menys temps i gastar menys energia.
Els aliments s’han de cuinar quan estiguin a la temperatura ambient i utilitzar,
sempre que es pugui, l’olla de pressió. En vitroceràmiques o sistemes d’inducció,
hauríem d’apagar la placa cinc minuts abans que acabés la cocció i mantenir-la
sempre neta. Una bateria de cuina feta amb un material que difongui bé la calor,
com per exemple l’acer inoxidable, amb recobriments especials i amb fons gruixut,
és més eficient, i hem de procurar que les olles i les paelles tinguin un diàmetre un
pèl superior a la superfície de la placa –la cocció serà més ràpida i estalviarem fins
a un 20%. També s’han de descongelar els aliments abans de cuinar-los i, si la
descongelació es realitza dins del frigorífic, es pot aprofitar el fred que desprenen.
Si usem el forn, quan estigui en funcionament, s’ha d’obrir la porta el menys possible, perquè, cada cop que s’obre, es perd un 20% de l’energia acumulada en el seu
interior.
També és important mantenir una separació de 15 centímetres entre el frigorífic i
la paret per permetre que tingui ventilació, i l’hem d’allunyar de les zones calentes,
com ara la cuina o el forn. A més, hauríem d’optar per la nevera més petita possible,
ja que el frigorífic representa entre el 10 i el 15% de tota l’energia consumida a la
llar, i l’hauríem d’obrir sols quan fos necessari perquè, com més s’obre la porta de
la nevera, més gebre es produeix i, sols amb una formació de 5 milímetres de gruix,
el consum energètic augmenta un 30%.

Decàleg de consells
per estalviar energia

1

Compra electrodomèstics eficients

2

Vigila amb el frigorífic!

3
4

Busca electrodomèstics amb qualificació A
o superior a l’etiqueta!

Comprova que les gomes tanquin bé i posa
la temperatura a 5°C, i a -18°C al congelador.
Per cada grau, la despesa s’incrementa un 10%!

Renta a temperatures baixes

Es recomana fer servir rentadora i rentavaixelles
a temperatures baixes i fer-ne un manteniment correcte.

Cuina amb tapa i en una placa neta

5
6

Llum natural i bombetes eficients

Evolució del mercat de lloguer al Maresme ················· p. 4 i 5

Jurisprudència:

Actuacions de la Cambra ··············································· p. 6 i 7

El Tribunal Suprem decideix a favor dels bancs en els casos

Eficiència energètica:

d’hipoteques amb IRPH ······················································p. 3

Els electrodomèstics, aliats de l’estalvi······························p. 8

El mode standby pot consumir fins un 15% d’energia.
Desconnectant els aparells podem estalviar!

Aprofita al màxim la llum del dia, tanca els llums que
no necessitis i fes servir bombetes de baix consum.

Comprova que tens un bon aïllament

L’aïllament tèrmic correcte pot estalviar un 30% de
la despesa. Comprova que portes i finestres tanquin
bé. També pots fer servir cortines o tendals per aïllar.

8

Mantingués la temperatura de confort

9

Planxa la roba en una sola tanda

10
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El desnonament exprés no funciona ····························· p. 1 i 2

Posant la tapa gastarem un 25% menys d’energia!
També estalviarem mantenint la placa neta i seca,
i aprofitant la calor residual per acabar la cocció.

No deixis els aparells en ‘standby’
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A l’hivern, programa el termòstat entre 19º i 21°C i a 16°
a la nit. A l’estiu, es recomana posar-lo a 26°C.

La planxa gasta energia sobretot quan s’engega
i s’escalfa. Planxa més roba d’un sol cop, estalviaràs!

Revisa el contracte de subministrament

Revisa el teu contracte. Tens la potència adequada?
T’interessa tenir discriminació horària? Pots acollir-te a
l'abonament social? Pregunta, és el teu dret!

El desnonament exprés no funciona
Sabem que agilitzar els desnonaments té mala premsa, però els problemes econòmics del llogater no poden
repercutir en l’arrendador. El que s’ha de fer és apostar per polítiques públiques d’habitatge adequades i per
augmentar el parc social d’habitatges en lloguer, però no ens podem carregar el sistema, el procés ha de ser àgil
per a tothom.
Han passat pràcticament cinc anys des que es va anunciar a so de bombo i platerets el desnonament exprés, aquell que
suposadament aconseguiria que els llogaters morosos abandonessin l'habitatge en el termini de 10 dies. D’aquells
cants de sirena, res de res. Els procediments estan trigant entre cinc i vuit mesos de mitjana. Ho saben els propietaris
que en aquests anys han presentat alguna demanda per recuperar els seus habitatges, cosa que poden fer des del
primer mes d'impagament –encara que el més habitual és esperar fins al segon o tercer mes–.
El canvi legislatiu de l'any 2011 va introduir com a novetat la no-obligatorietat d'un judici previ al desnonament. Fins a
aquesta data els processos tardaven fins als 12 mesos o més.
El desnonament exprés va arribar de la mà de la Llei de mesures d'agilització processal d'octubre de 2011 i dos anys
més tard va ser completada per la Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges d'abril
de 2013. Entre ambdues, l'arrendador guanyava el dret al desnonament si l'inquilí no pagava en els 10 dies següents
a la recepció de la notificació de la demanda.
Certament, amb les reformes operades s'ha aconseguit accelerar bastant els desnonaments, però ni de bon tros ens
trobem davant d'un desnonament exprés de 10 dies de durada.
Després de la reforma, un cop rebuda la notificació de la demanda –cosa que pot trigar 30 dies des que s’interposa-,
l'inquilí té un termini de 10 dies per pagar el deute, abandonar l'habitatge, oposar-s'hi o no contestar.
Si no paga el deute en aquest termini, es procedeix al llançament o desallotjament a la data indicada pel jutge. Aquesta
data ve fixada ja en el mateix requeriment, una cosa positiva perquè s'evita la celebració de judici. El problema és que
pot ser per a quatre o cinc mesos, segons la càrrega de treball de cada jutjat. Si l’inquilí s'oposa a la demanda en considerar que no és correcta la quantitat reclamada, llavors si que s'haurà de celebrar un judici.
a la pàgina següent
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