
DIMARTS 4120 DE NOVEMBRE DEL 2012

LLL

JUAN MANUEL PRATS

bleix que les normes jurídiques 
s’han d’interpretar segons «la re-
alitat social del temps en què han 
de ser aplicades», i que  els actuals 
moments exigeixen una clara vi-
sió pro ciutadà.
 També es demana la paralitza-
ció per la imminent resolució del 
tribunal europeu sobre la qües-
tió plantejada pel jutge  Fernán-
dez Seijó perquè valori si el sis-
tema d’execució hipotecari es-
panyol respecta els paràmetres 
exigits per la normativa comuni-
tària de tutela de consumidors. El 
magistrat de Barcelona va assegu-
rar a aquest diari que amb el dic-
tamen de l’advocada general del 
tribunal europeu, els jutges espa-
nyols ja poden procedir a la sus-
pensió de la pràctica dels desno-
naments. H

com s’havien calculat. El Ministe-
ri d’Economia va declinar ahir 
aportar més concrecions. Consul-
tat per aquest diari, es va limitar 
a dir que encara s’està fent l’estu-
di i que és «complicat».
 La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca, la principal entitat 
representant dels que es veuen 
atrapats pels seus deutes, sempre 
ha fet servir les xifres del poder 
judicial. Fonts d’aquest col·lectiu 
dubtaven ahir de la fiabilitat dels 
números exposats per Temboury 
i destacaven la «conveniència» 
que apareguin ara, quan la soci-
etat està més sensibilitzada que 
mai sobre el problema dels des-
nonaments i just després que el 
Govern central hagi aprovat una 
moratòria extremadament res-
tringida. H
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La compra d’un pis car donarà 
dret a la residència a Espanya 
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E
l Govern ultima una refor-
ma de la llei d’estrangeria 
que preveu atorgar permís 
de residència temporal a 

aquells estrangers que adquireixin 
propietats immobiliàries de més de 
160.000 euros. Es tracta de donar fa-
cilitats a la inversió estrangera en el 
sector més perjudicat per la crisi, se-
gons va avançar ahir el secretari 
d’Estat de Comerç, Jaime García-Le-
gaz, que va agafar la resta del Govern 
a contrapeu i va suscitar una allau 
de crítiques. El president, Mariano 
Rajoy, va matisar hores després que 
«la decisió encara no està presa», si 
bé la va justificar perquè s’ha de ven-
dre l’estoc de vivendes existent per-
què «el sector pugui tirar enda-
vant».
 En l’esborrany de la reforma hi 
treballen des de la primavera pas-
sada els ministeris d’Ocupació, Fo-
ment, Interior i Afers Estrangers, i 
serà aprovat en les pròximes setma-
nes, segons va explicar García-Legaz. 
El text està gairebé enllestit. I con-
tra el que va assegurar Rajoy, la deci-
sió sí que està presa, segons fonts de 
dos dels ministeris. L’únic que po-
dria variar és la quantitat exigida. 
La decisió estava tan presa que la va 
avançar el 14 de novembre el minis-
tre d’Afers Estrangers, José Manuel 
García Margallo, al Congrés dels Di-
putats, encara que en termes més ge-
nerals. Ell va parlar d’accelerar els 
permisos de residència per a estran-
gers que adquireixen propietats im-
mobiliàries a Espanya.
 La imatge que transmet la mesu-
ra que es crea un tracte diferent en-
tre rics i pobres per atorgar permisos 
de residència va fer que fonts d’Eco-
nomia sortissin a donar detalls de la 

Rajoy matisa que 
encara no està decidit 
després que ho 
anunciés Economia

Si el preu supera 
els 160.000 euros el 
propietari estranger 
obtindrà els papers

reforma. Van recordar que l’actual 
legislació ja preveu donar papers a 
aquells estrangers que no vinguin a 
treballar a Espanya però que demos-
trin tenir mitjans propis per mante-
nir-se. Aquesta ja és, de fet, una via 
perquè els rics s’instal·lin a Espanya. 
Es tractaria només, segons aquesta 
versió, de crear una altra via alterna-
tiva. N’hi hauria prou adquirint un 
pis de 160.000 euros, encara que no 
es demostri tenir mitjans propis per 
subsistir. La quantitat no pot ser in-
ferior perquè, si no, «generaria una 
demanda massiva de permisos», se-
gons García-Legaz.
 La mesura ja està en vigor als Es-
tats Units, Itàlia, Irlanda i Portugal, 
segons les esmentades fonts d’Eco-
nomia, i aquí anirà destinada sobre-
tot a compradors russos i xinesos, 
interessats a adquirir vivendes en 
zones turístiques, però que ara te-
nen dificultats per obtenir permi-
sos. Han d’optar o bé per un visat de 
turista, que només dura 90 dies, o bé 
pel de mitjans propis, molt compli-
cat d’obtenir i sotmès a uns tràmits 
molt farragosos.

DURES CRÍTIQUES / Entitats que treba-
llen en favor dels immigrants van 
formular dures crítiques a la mesu-
ra avançada per García-Legaz. La por-
taveu de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, Ada Colau, va com-
parar el pla amb el «tràfic d’éssers 
humans» i va qualificar la proposta 
d’«immoral». Colau, que no podia 
donar crèdit a la iniciativa del Go-
vern, va carregar contra el fet que 
justifiqui entregar la residència a 
canvi de la compra d’un pis esgri-
mint la necessitat de propiciar l’acti-
vitat del sector immobiliari. «El país 
s’ha enfonsat per culpa del model 
del sector immobiliari i el crèdit im-
mobiliari», va recordar, i va rebutjar 
que es busqui revifar-lo.
 Àgata Sol, coordinadora d’immi-
gració de la federació Entitats Cata-
lanes d’Acció Social (ECAS), va con-
siderar inacceptable el que veu com 
una doble vara de mesurar en funció 
de si l’estranger és ric o pobre: «No es 
pot donar la residència a qui es gas-
ti diners, especialment russos i xi-
nesos, i a la resta d’immigrants re-
tirar-los el dret a l’atenció sanitària. 
Seguim fent política de discrimina-
ció i greuges comparatius». Tant o 
més contundent es va mostrar Alba 
Cuevas, portaveu de SOS Racisme, 
que va assegurar que la seva entitat 
troba diverses paraules per definir 
la proposta del Govern: «És racista, 
classista i utilitarista, perquè utilit-
za els immigrants. És una frivolitat i 
és qüestionable des del punt de vista 
ètic i moral». H

33 Promoció de vivendes en venda a València.
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«No es pot donar la 
residència a qui es gasti 
diners i a la resta 
d’immigrants retirar-los 
l’atenció sanitària»

«És racista, classista  
i utilitarista, perquè 
utilitza els immigrants. 
És una frivolitat»
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33 El PSOE va carregar ahir contra 
la possibilitat que el Govern doni la 
residència legal a estrangers si 
compren un pis a partir de 160.000 
euros. La secretària de cooperació 
i immigració socialista, Marisol Pé-
rez Domínguez, va acusar l’Execu-
tiu de Mariano Rajoy de «fer de co-
mercial» immobiliari i es va pregun-
tar si té intenció de «subhastar 
passaports espanyols» per acon-
seguir diners. En un comunicat, Pé-
rez Domínguez va instar el Govern 
a «actuar de veritat per frenar els 
desnonaments» i va qualificar de 
«disbarat i ocurrència» la possibili-

tat que aquesta proposta entri en 
vigor.

33 La vicesecretària general del 
PSOE, Elena Valenciano, va asse-
gurar que no considera versem-
blant la possibilitat de facilitar la re-
sidència a Espanya a canvi de la 
compra d’una vivenda d’un preu 
determinat. La número dos dels so-
cialistes també va qualificar de 
«poc elaborat» el pla anunciat, en el 
qual troba a faltar detalls. En qual-
sevol cas, va dir, hi ha «fórmules 
més rigoroses» per estimular el 
sector immobiliari.

El PSOE pregunta a l’Executiu central si 
té intenció de «subhastar passaports»


