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Les ofertes donen aire al sector immobiliari

TERRES DE L’EBRE V. Adell

Amb el desnonament continu de
propietaris (només a Catalunya, se-
gons un informe d’UGT, 40.000 fa-
mílies haurien perdut la casa per no
pagar la hipoteca des del 2007 fins
ara i segons el mateix estudi, no-
més durant el primer trimestre
d’enguany els bancs i caixes s’han
quedat 5.600 habitatges a tot el
país), les entitats bancàries s’han
convertit en unes plataformes de
venda contínua de pisos, amb ofer-
tes molt atractives per als clients;
cosa que ha dinamitzat, en certa
manera, el sector. A tall d’exemple.

Un pis nou per estrenar de 106 me-
tres quadrats amb quatre habita-
cions a l’Aldea, per 86.000 euros.
Un a Amposta, de 84 metres qua-
drats, de segona mà, construït el
1984, per 65.000 euros. O un altre,
a Sant Carles de la Ràpita, de 84
metres quadrats, nou, per 129.000
euros. Són només tres exemples de
les variades i substancials ofertes
immobiliàries que a hores d’ara po-
dem trobar amb un cop d’ull ràpid
a les pàgines web dels serveis im-
mobiliaris de dos enitats financeres
amb bastanta presència al territori.
Sens dubte, més atractives a les
butxaques dels compradors, al-
menys respecte a aquests últims
anys.

A més, segons asseguraven els
experts a escala estatal, l’entrada
en vigor a partir de l’1 de gener del
2011 de la nova normativa fiscal
(que no deixarà desgravar les des-
peses d’habitatge a rendes supe-

riors de 24.170 euros mensuals
bruts) podria accelerar la venda
d’habitatges en aquest darrer tram
de l’any, igual que la que es va re-
gistrar els mesos anteriors a la puja-
da de l’IVA. A manca de dades terri-
torialitzades –que el departament
de Medi Ambient i Habitatge no
publicarà fins a l’any nou–, durant
el maig i juny es van vendre a la de-

marcació de Tarragona prop de
1.200 habitatges. 

Algunes immobiliàries del territo-
ri han detectat, d’aquesta manera,
un increment de les vendes. És el
cas de Finques Farnós, d’Amposta.
Amb tot, des d’aquesta agència no
atribueixen aquesta “revifalla” del
sector al canvi de normativa fiscal.
“Més que per això, és pel fet que

hi ha molta gent a qui se li està
acabant el compte habitatge i,
per tant, ha d’invertir els diners
en un pis”, assenyalen. També, pel
fet que al mercat, “es poden tro-
bar ofertes força interessants”.
Apunten un exemple. “Tot i que
no és la norma, es pot arribar a
trobar un pis de 70 metres qua-
drats de tres habitacions i obra

nova per 100.000 euros”, defen-
sen des d’aquesta agència immobi-
liària ampostina, tot afegint-hi que
“de segona mà podríem trobar,
fins i tot, alguna cosa de 60.000
euros”.  Són ells, també, qui desta-
quen la pressió que a hores d’ara
pot arribar a exercir el comprador.
“Fa uns anys, era el venedor qui
marcava al preu, ara la majoria
de cops hi ha un estira-i-arronsa
amb ofertes i contraofertes. Hi ha
vegades que el venedor acaba ce-
dint, si té molt d’interès a ven-
dre”, asseguren. 

Amb tot, altres immobiliàries de
les Terres de l’Ebre no han detectat
cap revifalla del sector. En aquest
sentit, des de SB Immobiliària, de
Tortosa, assenyalen que, de mo-
ment, “no hem detectat un incre-
ment de les vendes”. “El mercat
està aturat i nosaltres, personal-
ment, no hem vist res d’especial
ni abans de la pujada de l’IVA l’1
de juliol ni ara que ha de canviar
la normativa fiscal”, defensen. “Sí
que és cert que potser s’hi acosta
més gent a informar-se’n, i so-
bretot per llogar”, tot assenyalant
que “hi ha moltes dificultats per-
què autoritzen el finançament”.

JC Immobiliària, de Tortosa, també
ha detectat un “increment de gent
interessada a comprar”, però “els
que ja han pres la decisió definiti-
va no són tants”. “L’entorn econò-
mic condiciona moltíssim a l’hora
de decidir-se”, manifesten. Aquesta
immobiliària destaca que el lloguer
amb opció de compra és també una
de les que més s’està utilitzant, “per
aquesta temor que genera l’en-
torn econòmic”.

A les notaries no han viscut cap
pujada “substancial” de l’activitat
de compravenda de pisos i cases.
“És cert que som l’últim esglaó
del procés, i potser al desembre
tindrem més faena, però a
hores d’ara tot està força atu-
rat”, assenyalen des d’una notaria
de Tortosa. 

Les immobiliàries i els serveis dels bancs i caixes
que es dediquen a la venda d’habitatges desno-
nats han experimentat, en aquests últims mesos,
un increment de l’activitat. I és que a hores d’ara

al mercat es poden trobar ofertes molt atractives
per a les butxaques dels compradors, almenys res-
pecte als preus en què es movia el mercat fa tan
sols un any. Els experts han assenyalat que el canvi

de normativa fiscal, a partir de l’1 de gener, també
accelerarà alguns processos de compra, però que
a partir de l’any vinent la situació podria arribar a
ser més desesperançadora que l’actual. 

Els bancs i caixes venen tots els pisos desnonats, molts d’obra nova. A. FONTANTET

“Actualment es 
pot trobar un pis 
d’obra nova de 70 m2

per 100.000 euros”

Els bancs i caixes
trauen al mercat
habitatges
desnonats

Les immobiliàries 
han detectat un
increment de l’interès
però no de les vendes

Les notaries no han
viscut cap augment
substancial de les
compravendes


