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0,33%

Noves estratègies de venda d’actius de la Generalitat

133,81
IEN/EURO

ROSA SALVADOR
Barcelona

El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Santi Vila, va reconèixer
ahir la intenció de la Generalitat
d’iniciar la privatització dels habi-
tatges de lloguer social propietat
de l’Institut Català del Sòl (Inca-
sòl), com va avançar ahir La Van-
guardia, tot i que va matisar que
els nous fons que generin les ven-
des es destinaran a emprendre
més promocions d’habitatge soci-
al per llogar. El conseller, que
ahir va visitar la zona afectada per
l’incendi forestal del Baix Empor-
dà, va recalcar que la venda “vol
assegurar recursos per generar ha-
bitatge nou, de propietat o de llo-
guer, recursos que es puguin desti-
nar a polítiques d’habitatge”.
L’Incasòl és el primer propieta-

ri d’habitatges deCatalunya, amb
unparc demés de 14.000habitat-
ges de lloguer que l’Institut ma-
teix ha promogut i que comercia-
litza l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya. Venent-los, laGenera-
litat seguiria els passos de Ma-
drid, on tant la comunitat com
l’Ajuntament han tret al mercat
vora 5.000 habitatges, un actiu
molt cotitzat pels fons d’inversió
internacionals.
L’anunci de la privatització de

l’habitatge, però, desperta fortes
reticències entre els que hi vi-
uen, que ahir van recollir ERC,
PSC i ICV quan es van pronun-
ciar contraris a la venda, perquè
temen que en mans privades
aquests habitatges perdin la fun-
ció social.
“Si ara s’obre una reflexió so-

bre la manera com podem opti-
mitzar els nostres actius, perquè
generin un cert rendiment eco-
nòmic, és evident que els rendi-
ments que obtinguem de la ven-
da d’habitatges han de servir per
tornar-se a invertir en habi-
tatge”, va puntualitzar el conse-
ller, que va assenyalar que això
serà molt diferent del que fan al-
tres comunitats, amb referència
a Madrid.

Fonts immobiliàries van expli-
car que es dóna la paradoxa que
l’Incasòl, ric en patrimoni, ha ha-
gut de paralitzar la promoció
d’habitatge per l’ofec financer
que viu la Generalitat: si el 2011
va acabar 5.759 habitatges prote-
gits i el 2002 un 11% menys,
5.147, aquest any fins a l’agost no-
més n’ha acabat 484, un 84%
menys. L’Incasòl ha dedicat la
major part de la seva inversió,
que l’any passat va ser de 66mili-
ons d’euros, a acabar les promo-
cions que ja tenia engegades, pe-
rò ha paralitzat completament
l’inici d’obres: el 2011 només va
iniciar la construcció de 12 habi-
tatges, i l’any passat de 22, en dos
anys que la crisi està fent créixer
la quantitat de persones que
s’han inscrit en els registres ofici-
als per sol·licitar habitatge social:

69.122 l’any passat, un 10% més
que l’any anterior.
Segons el conseller de Ter-

ritori, l’actual parc d’habitatges
de la Generalitat “sovint està
segrestat, perquè les famílies que
acullen fa dècades que hi viuen i,
fins i tot, moltes voldrien accedir
al règim de propietat i no poden”
perquè el Govern el té “aturat”.

Aquesta situació, a parer seu, “és
un miratge de política d’habi-
tatge, perquè tenim un parc
immobilitzat”.
Segons l’últim balanç presen-

tat per l’Incasòl, corresponent al
2011, els 14.000 habitatges soci-
als propietat de l’Institut tenen
un valor comptable de 629 mili-
ons d’euros, tot i que el seu valor
de mercat podria ser superior
perquè els comptes valoren
aquests habitatges a preus de
cost. En canvi, l’Institut té sòl per
desenvolupar habitatges i polí-
gons industrials que valora en
1.561milions, però que amb la cri-
si és pràcticament invendible.
L’Incasòl també té un deute de
900milions d’euros que li genera
una despesa anual de 21 milions
d’euros en el pagament d’interes-
sos. Les despeses d’estructura, i
les provisions per depreciació
d’actius, l’han situat en pèrdues
(77 milions el 2011 i 44 el 2010) i
en flux de caixa negatiu, cosa que
l’obliga a estudiar fórmules per
assegurar-se el futur.c
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Promotor i alhora propietari. L’Incasòl promou habitatges, com aquests del barri del Raval,
que després comercialitza l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
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El conseller Vila diu
que hi ha un miratge
de política social, amb
els pisos ja adjudicats
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ERC, el PSC i ICV, en contra

629 MILIONS EN PISOS

L’Institut també té
sòl per valor de 1.561
milions, però ara és
impossible vendre’l
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]ERC va advertir ahir que
no acceptarà que es privatit-
zin els habitatges socials de
l’Incasòl i va puntualitzar
que aquesta venda no forma
part de “la venda d’actius
de la Generalitat” que ha
acordat amb CiU per al
2014. ERC va defensar que
els actius de l’Incasòl sus-
ceptibles de vendre’s per
generar ingressos que evitin
noves retallades han de ser
“sòl urbà no construït desti-
nat a usos diferents del de
l’habitatge social, i sòl indus-
trial per promoure polígons
industrials”. El PSC, per la

seva banda, va denunciar
l’“opacitat” amb què es ges-
tiona aquesta privatització
i va reclamar conèixer els
plans de l’Executiu. “La des-
esperació del Govern per
augmentar els ingressos no
pot justificar l’opacitat amb
què s’estan fent les coses”,
va advertir el portaveu soci-
alista, Maurici Lucena. ICV,
al seu torn, va acusar el Go-
vern de “descapitalitzar”
el país, segons la portaveu,
Dolors Camats, que va asse-
gurar que “prova de fer ne-
goci amb el que és de tots
els ciutadans”.
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La gestió patrimonial de qualitat, al seu abast

ElGovernvol construir habitatge social
amb la vendadels pisosde l’Incasòl
L’Institut, amo de 14.000 habitatges llogats, només ha pogut iniciar 34 pisos nous en dos anys


