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Ordenament del Lloguer – Preus & Condicions – i Denúncia del Blanqueig de Capitals 

 

 

Ara com ara, els preus de lloguer a Sitges són insostenibles i clarament especulatius. Aquest 

fenomen, fins i tot en les circumstàncies d'emergència sanitària, sembla indicar que hi ha un 

rerefons de moviment de capitals poc transparents, com a principal causa d'aquesta situació 

anòmala. 

 

Dins de les competències administratives locals, existeix la possibilitat de regular els preus, 

ben estudiada l'abast de les seves altres competències recaptatòries i de supervisió de les 

operacions de compra-venda i lloguers sotmeses als reglaments de la Unió Europea, l'Estat 

Espanyol i la Generalitat de Catalunya. 

 

Posem com a exemple el clar abús de la posició dominant de les persones jurídiques o físiques, 

amb clara complicitat d'algunes agències immobiliàries, per a mantenir artificialment els 

preus elevats de venda o lloguer, amb aquest anunci molt recent aparegut en les xarxes de 

promoció immobiliària:- 

 

 

 

Segons les dades manejades pels experts del sector, els preus de lloguer per metre quadrat 

a Sitges durant 2019, previ a l'emergència sanitària per la pandèmia oscil·laven entre 10 i 15 

Euros per metre quadrat habitable, per a pisos, buits o moblats, depenent de la zona de la 

població de la seva ubicació. 
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En cap cas, per molt primera línia de platja que fos, s'havia vist un anunci com el citat, d'un 

habitatge “estudio” de 45 m² per 4.500 € mensuals. És a dir, un preu de 100 € per metre 

quadrat. Per molt que tingui altres 40 m² de terrassa amb vista a la platja.  

 

A més d'aquesta aberració, l'Ajuntament de Sitges té el deure administratiu d'assegurar que 

no es cometin abusos per part de propietaris i/o agències immobiliàries, en el tracte de les 

persones físiques residents a Sitges, quines en ja nombrosos casos, ha obligat famílies a 

migrar a poblacions limítrofes amb preus menys especulatius. 

 

En els processos de contractació de pisos, es perpetren una sèrie d'excessos, principalment, 

imposades per les assessories i agències intermediàries, en els termes del contracte, afectant 

les condicions de fiança, amb possibles irregularitats que infringeixen la vigent Reial decret 

llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer i la normativa 

autonòmica sobre fiances. 

 

Considerant que és competència de l'Ajuntament tenir censades a tota persona resident en el 

municipi, amb dades fefaents sobre la titularitat en propietat o per dret d'arrendament de la 

persona o persones que habitin en un habitatge, la situació totalment anòmala i probablement 

delictiva de prohibir l 'empadronament a una persona en document contractual, o per 

condicions dubtoses de sub-arrendament d'habitacions sense estar donada d'alta activitat 

econòmica de pensió en aquest habitatge, obliga la intervenció sense major retard de 

l'autoritat local per a esmenar irregularitats, sancionar dins de les seves competències i 

denunciar a instàncies superiors competents situacions delictives de frau fiscal, blanqueig de 

diners i/o abús de posició dominant amb violació de drets fonamentals de les persones a tenir 

un habitatge digne segons la seva capacitat ciutadana. 

 

Es proposa que s'estableixi una comissió permanent de vigilància administrativa, amb el 

suport ciutadà, mitjançant una xarxa de alertadors que permetin a l 'Ajuntament de Sitges 

actualitzar el cens en 2021, amb addició d'uns nous registres locals, que permetin frenar els 

abusos de posició dominant de potents xarxes d'intermediació i moviment especulatiu de 

capitals opacs, prohibits per la vigent normativa fiscal de la Unió Europea en matèria de lliure 

circulació monetària entre països membres. 

 

Quant a locals comercials es refereix, la combinació dels elevats lloguers i import dinerari dels 

traspassos en els últims 5 anys han portat a Sitges a la seva situació extrema de provisionalitat 

de nombrosos locals comercials i  de serveis la vida activa dels quals a vegades no ha estat 

superior als 18 mesos. Això ha d'haver aixecat sospita en l'Administració Pública municipal, 

tenint en compte que la inversió inicial es fa amb un pla de negocis, com a mínim, amb 36 
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mesos programats. El cobrament de llicències d'obertura d'aquestes activitats comercials és 

un fals miratge d'una economia fictícia, que aparentment requereix un replantejament de la 

concessió de llicències en aquest ajuntament. 

 

Desitgem recordar als responsables de l'atorgament de llicències de l'Ajuntament de Sitges, 

que a més de la responsabilitat del consistori municipal de donar fidel compliment ales lleis 

vigents obligatòries en el territori local, com a funcionaris són igualment responsables com a 

persones físiques, d'aquells actes presumptament irregulars, que poguessin demostrar-se 

com a crebant de les lleis de la Unió Europea, estatals i autonòmiques sobre permissivitat en 

el blanqueig de capitals. 

 

Finalment, l 'existència del mercat turístic submergit dels denominats pisos turístics, ja és 

inadmissible. 

 

Els majors perjudicats són les persones jurídiques dedicades a l 'hostaleria que compleixen 

amb el pagament dels seus impostos i taxes, amb una competència deslleial de persones 

físiques o jurídiques, amb la seva xarxa de promoció virtual, sense control fiscal ni aportació 

de valor afegit al PIB per càpita de la vila. 

 

Tornem a la urgent necessitat de la implementació d'una supervisió amb reglament 

sancionador municipal dins de les seves competències i protocol de denúncia a instàncies 

superiors quan escaigui. Això ha de tenir en compte la figura del “alertador” contemplat en els 

25 punts anticorrupció d'implementació obligada en les administracions públiques de 

Catalunya en el període 2021 – 2023. 

 

Quant al PIB per càpita de Sitges, afirmem rotundament que és incorrecta.  

 

En 2019, figuraven empadronades 30.970 persones, amb una població estacional de 2.001 

persones, de les quals 6.629 són persones estrangeres. La realitat demostrable, si es 

completés avui un nou cens és que hi ha un número superior a 2.000 persones residint a Sitges 

sense estar empadronades ni censades com a habitants temporals, algunes d'aquestes 

exercint activitats professionals i/o empresarials des de Sitges amb abast internacional. Per 

tant, la renda mitjana anual de 42.498,- € és inexacta, a l'haver major població que la censada, 

i  no estar registrada un percentatge d'almenys el 8% de la població real. 

 

Si, a més, considerem, com es farà en aquestes jornades de Decidim Sitges, les persones 

vulnerables en el municipi, probablement ens sorprendria conèixer l'autèntic PIB per càpita 

de Sitges. 
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Per a decidir Sitges, hem de desemmascarar tot allò que ens perjudica la majoria de la 

ciutadania, sense témer posicionaments interessats que qüestionen la implementació de 

mesures disruptives que trenquin amb els hàbits qüestionables i poc equitatius del passat. Cal 

donar veu a totes les persones, f ins i tot a aquelles que avui no  poden formar part de la 

comunitat oficial per tecnicisme que ja estan qüestionats en esferes superiors. 

 

Només volem recuperar el Sitges d'abans de la pandèmia o realment volem un Sitges millorat 

i  amb capacitat per als reptes que han d'afrontar a partir d'avui? 

 

Nosaltres advoquem pel respecte a la persona i l'equitat en l'acció comunitària.  

 

Cada persona té dret a expressar-se. No callis.  

 

 

 

 

Sitges, 16 de juny de 2020 

 

 

 

 

      


