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Les immobiliàries preveuenmesos
deparàlisi i unnou ajust depreus
El Banc d’Espanya alerta les taxadores que avui no se sap què val un pis

ROSA SALVADOR
Barcelona

L’INE va publicar ahir les dades
de les vendes d’habitatges al fe
brer, mes que es va tancar amb
44.104 operacions, un 0,1% més
que l’any anterior. “Són les dades
d’unmercat immobiliari que ja és
història”, va assenyalar Òscar
Gorgues, gerent de la Cambra de
laPropietatUrbanadeBarcelona,
que va advertir que el sector s’en
fronta a mesos de paràlisi, més
enllà de quan s’aixequi l’estat
d’alarma.
“Teníemunmercatmadur i es

table, però ara una part de la de
mandahadesaparegut.Perexem
ple aBarcelona, la de les persones
vinculades al sector de l’hostale
ria, el turisme i la restauració, que
tenien unes expectatives de ren
des, que ara ja no tenen”. A més,
les agències immobiliàries estan
tancades des de la declaració de
l’estat d’alarma, el 14 demarç, pe
rò “quan puguin obrir, moltes de
les firmes que s’han posposat no
es materialitzaran i trigaran me
sos a tancar noves operacions, a
preus més baixos però que no sa
bemquinspoden ser”, va resumir
El Banc d’Espanya ha advertit

precisament les taxadores que en
la situació actual, en un mercat
sense transaccions, no és possible
saber quant val realment unhabi
tatge. En una carta remesa la set
mana passada a les associacions
de societats de taxació Atasa i
AEV, el regulador ha exigit a
aquestes firmes que siguin pru
dents i que no valorin els immo
bles aplicant elmètodede la com
paració (respecte a transaccions
recents d’immobles semblants),
sinóperaltresmètodesquansigui
possible. Segons la carta, “existirà
un elevat grau d’incertesa sobre
lesvaloracions” finsque les trans
accions no arribin a un nombre
suficient com per tenir la certesa
queelmercats’hanormalitzat iha

trobat un nou nivell de preus
d’equilibri.
Ferran Font, director d’estudis

de Pisos.com, va reconèixer que
davant les 500.000 transaccions
d’habitatges que es van registrar
l’anypassat, aquestpodria tancar
seambunacaigudadel15%al25%
(entre 70.000 o 125.000 transac
cionsmenys). “La clau és la capa
citat de pagament que tinguin les
famílies” a la sortida de la crisi, va
assenyalar. La seva opinió és que

el preu de l’habitatge s’ajustarà
“en línia amb l’evolució del PIB,
que segons les estimacions del
Banc d’Espanya caurà entre un
6,6% i un 13,6%”. El portal ha de
tectat un traspàs dels pisos turís
tics (ara buits pel confinament) al
lloguer convencional, que no ha
compensat una caiguda global de
l’ofertadepisosde lloguerperquè
“molts propietaris dubten de la
rendibilitat que puguin donar els
habitatges amb la nova legislació

davant impagaments o ocupaci
ons il∙legals, iperaixòhanpreferit
posarlos a la venda”.
La paràlisi del sector afecta

també els arquitectes: segons una
enquesta realitzada pel Col∙legi
d’Arquitectes de Catalunya (Co
ac) el 67% dels arquitectes afir
menque la seva càrrega de treball
ha caigut (de mitjana un 57%). El
74% dels enquestats han assegu
rat que han hagut de parar les
obrespermotiusdeseguretat i sa
lutper laCovid19,unanormativa
que segons el COAC és “difícil
d’aplicar”. Els arquitectes cata
lans preveuen que aquest any la
seva càrrega de treball es reduirà
un50%iqueels seus ingressosse
ran un 40% inferiors als que van
tenir l’anypassat.c
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Anuncis immobiliaris en un barri deMadrid

Seat farà
tests als
empleats
que tornen
a treballar
DOLORS ÁLVAREZ Barcelona

SeatrealitzaràtestsPCRalstre
balladorsamesuraqueesvagin
reincorporant a les línies de
producció. Començarà amb els
3.000 que dilluns vinent, 27
d’abril, tenen previst tornar a
les plantes de Martorell, Zona
Franca i el Prat, amb l’objectiu
d’assegurar que la represa de
l’activitat es duu a terme amb
les màximes garanties per a la
salutde laplantilla.
La realització de tests es va

acordar ahir en la reunió que
vanmantenir l’empresa i els re
presentants sindicals per pro
gramar la tornada a l’activitat,
segons va explicar Matías Car
nero, president del comitè
d’empresa. Fonts de la compa
nyia van precisar que l’objectiu
ésrealitzarelsesmentats testsa
tot el personal de producció a
mesura que es vagi reincorpo
rant. Els treballadors que han
de tornar dilluns vinent rebran
cita per realitzar el test entre
avui i demà i podran ferho al
centre de treball més pròxim a
la seva residència. Per al perso
nal no vinculat a producció el
test serà voluntari, encara que
Carnerodonaper fetque lama
joriaoptaràperdemanarho.
Elpladecontingènciapreveu

queenunaprimerafaselaplan
ta de Martorell comenci amb
unsol torn iun terçde laplanti
lla. En una segona fase, s’im
plantarien dos torns, i més en
davant es normalitzaria el fun
cionamentambtres torns.Com
que la tornadaespreveu tanes
calonada, s’ha plantejat un nou
expedient de regulació tempo
ral d’ocupació (ERTO) que
també s’aplicarà en tres fases:
una primera per a 9.500 perso
nes, una segona per a 7.000 i
una tercerad’unes3.500.c

AGÈNCIES TANCADES

S’endarrereixen o fins
i tot es cancel∙len
vendes i es trigarà a
tancarne de noves

POQUES TRANSACCIONS

Podenminvarfins
aun25%ielpreu
tambébaixarà,enlínia
ambelquefacielPIB

Emergència econòmica

Seguretat jurídica en tempsdepandèmia

E ls efectes devastadors
de la Covid19 han im
pactat de ple en l’àmbit
jurídic, com en tants al

tres sectors. A més de la dràstica
reducció de l’activitat econòmica
i el necessari confinament, les au
toritats han suspès legalment els
terminis administratius, proces
sals, tributaris (no tots) i les ac
cions civils de prescripció i cadu
citat, mesures que, junt amb d’al
tres, han permès pràcticament
congelar durant l’estat d’alarma
les relacions jurídiques. En canvi,
continuen vigents els terminis
contractualspactats,perpagarun

preu o complir altres obligacions.
No obstant, fins i tot en una situa
ció tan excepcional, hi ha un se
guit de necessitats i problemes
dels ciutadans que no es poden
ajornar i requereixen solucions
jurídiques immediates.
Els recents reial decrets de 14 i

29 de març han determinat que
les notaries presten un servei pú
blic essencial d’interès general i
que, per tant, han de romandre
obertes durant l’estat d’alarma
per atendre urgències, amb les
mesures de prevenció i seguretat
sanitària fixades per l’Adminis
tració. S’han de garantir uns ser
veis mínims bàsics per al man
teniment imprescindible de l’ac
tivitat econòmica, societària i
financera, així com per evitar
danyspatrimonialsgreus i irrepa

rables a lespersones, les famílies i
les empreses. Es tracta de serveis
que amb prou feines arriben a un
deupercentde l’activitathabitual
d’una notaria però que són indis
pensables i no es poden demorar.
La casuística és ben diversa: el

document més autoritzat en
aquest moment són les pòlisses
bancàriesdecrèditopréstecpera
empreses, força necessitades de
tresoreria; tot i que molt menys
del que és habitual, de testaments
també se n’atorguen, atès que hi
ha persones, sovint de grups de
risc, preocupades perquè o bé no
tenen signat el seu testament o en
tenen un d’anterior que volen
canviar; són relativament fre
qüents també els casos en què
venç el termini de les arres pacta
despera lacomprad’unhabitatge

i el comprador necessita signar
l’escriptura. Però hi ha molts al
tres supòsits, comel testamentvi
tal que vol atorgar unmalalt greu,
elspodersd’unempresarid’avan
çada edat en favor dels seus fills
pergestionar l’empresa inohaver

de sortir de casa, o una venda per
poderatendreunsdeutesvençuts
que té una família.
Davant aquesta situació d’ab

soluta força major, els notaris
hemproposat alMinisteri deJus
tícia que determinats documents,
com les pòlisses bancàries o les
escriptures societàries, es puguin
autoritzar per videoconferència,
ambplenes garanties jurídiques a
través de la plataforma electròni
ca notarial, per tal de limitar al
màxim els desplaçaments dels
ciutadans. Els moments límits
que vivim requereixen l’aporta
ció de tots, amb mostres exem
plars que veiem cada dia de per
sones i col∙lectius. La contribució
dels notaris, comhem fet sempre,
és estar al costat dels ciutadans,
resoldre els seus problemes ur
gents i aportar seguretat jurídica,
tant en l’àmbit personal com en
l’econòmic, fonamentals en la
nostra societat.c

Proposem que pòlisses
bancàries o escriptures
societàries es puguin
autoritzar per
videoconferència

Joan Carles Ollé

J.C. OLLÉ I FAVARÓ, degà president del
Col∙legi de Notaris de Catalunya


