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REDACCIÓ
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ La família 
de Cosmin Ionescu, un ado-
lescent de les Borges Blanques 
que fa 8 anys que lluita contra 
el càncer, va recaptar ahir fons 
per a la investigació d’aquesta 
malaltia a l’hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona amb una 
festa al Pavelló de l’Oli. Un es-
pectacle a càrrec del pallasso 
Tortelini, una sessió de zumba 
i un concert d’Alberto Castell 
van ser algunes de les activitats 
de les quals van poder gaudir 
grans i petits. 

La mare de Cosmin, Ele-
na, impulsora de l’esdeveni-
ment, va explicar que a l’acte 
va assistir “més gent de la que 
m’imaginava” i va assegurar 
“sentir-se molt orgullosa del 

poble” i d’haver “pogut unir 
la gent”. “Se’ns van acabar les 
entrades i en vam haver de fer 
més. Com a mare no tinc pa-
raules”, va explicar emociona-
da ahir a SEGRE.

La família de Cosmin ja ha 
organitzat altres iniciatives 
solidàries amb què ha recap-
tat fins a la data més de 2.000 
euros per a la lluita contra el 
càncer infantil.
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EN AQUESTS últ ims dies, 
l’impost d’actes jurídics docu-
mentats ha passat a ser notícia 
pels últims girs interpretatius 
del Tribunal Suprem sobre la 
qüestió sobre a qui correspon 
el seu pagament en les opera-
cions hipotecàries. Així, s’ha 
convertit en un clar exemple del 
que comporta la separació de 
poders de Montesquieu (poder 
judicial, executiu i legislatiu). 

El poder judicial, representat 
per la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa, Secció 2 del Tribunal 
Suprem en data 16 d’octubre del 
2018, va dictar la sentència nú-
mero 1505/2018, decidint que 
l’obligació de pagament de l’im-
post d’actes jurídics documen-
tats corresponia als bancs. Com 
a conseqüència d’aquesta, es 
va obrir un debat tant dins del 
mateix Tribunal Suprem com 
entre diversos agents socials, 
finalitzant la qüestió mitjançant 

Impost d’actes jurídics documentats: 
hipoteques del passat i del futur

la decisió del Ple de la Sala Ter-
cera del Tribunal Suprem, del 6 
de novembre del 2018, que va 
concloure que el subjecte pas-
siu de l’Impost d’Actes Jurídics 
Documentats en els préstecs 
hipotecaris és el prestatari (la 
qual cosa va suposar un canvi 
de criteri). 

Així, i pel que fa als préstecs 
hipotecaris anteriors a l’es-
mentada sentència, els consu-
midors van veure frustrades 
totes les seues expectatives de 
recuperar el que havien pagat 
per l’esmentat concepte. Molts 
consumidors havien interposat 
demandes contra entitats finan-
ceres per tal de recuperar les 
despeses que se’ls havia generat 
per haver contractat un prés-
tec hipotecari, resultant que 
pràcticament el 50 per cent de 
les despeses suportades per la 
constitució de la seua hipoteca 
corresponien al tribut referit. 

Els efectes econòmics de la nul-
litat de la clàusula que compor-
tava la imposició de totes les 
despeses de la constitució de la 
hipoteca al prestatari es veien 
reduïdes dràsticament a l’inter-
pretar-se per l’Alt Tribunal que 
el subjecte passiu de l’esmentat 
impost és el consumidor (pres-
tatari), no les entitats financeres 
(prestador). 

Davant d’això, i amb la inten-
ció de liquidar la qüestió, el po-
der executiu, el dia 8 de novem-
bre del 2018, va dictar un Reial 
Decret Llei 17/2018, que ve a 
modificar el text refós de la Llei 
de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1993, del 24 
de setembre, modificant l’arti-
cle 29 en el sentit d’establir que 
“quan es tracti d’escriptures de 
préstec amb garantia hipote-
cària, es considerarà subjecte 

passiu el prestador”. Amb això, 
el govern va venir a aclarir els 
dubtes interpretatius que sobre 
el subjecte passiu de l’impost 
s’havien generat en el poder ju-
dicial, ja que l’esmentada qües-
tió no quedava del tot clara i 
havia estat objecte de diversa 
jurisprudència contradictòria 
(fins i tot dins del mateix Tri-
bunal Suprem). Se’n desprèn 
que, a partir del 9 de novem-
bre del 2018, l’impost d’actes 
jurídics documentats meritat 
en les esmentades operacions 
recaurà directament sobre els 
prestadors (bancs). No obstant, 
i malgrat l’intent d’atorgar se-
guretat jurídica a l’esmentada 
qüestió per part del govern, es 
va descuidar d’incloure en el 
Reial Decret les caixes rurals i 
cooperatives de crèdit, la qual 
cosa ocasiona una absoluta 
incertesa. 

Doncs bé, el Ministeri d’Hi-
senda, davant de l’oblit, i més 
concretament la secretària d’Es-
tat, Inés Bardón, va aclarir que 
les esmentades entitats no que-
darien excloses del pagament 
de l’impost. El caos generat en 

pocs dies ha estat sonor. La si-
tuació que es dibuixa per a les 
hipoteques que es contractin 
en el futur és que correspondrà 
assumir a les entitats finance-
res les despeses generades per 
aquestes. Amb la nova Llei hi-
potecària, actualment en trami-
tació parlamentària, els bancs 
hauran d’assumir totes les des-
peses ocasionades per la hipote-
ca (impost, despeses de primera 
còpia d’escriptura, registre de la 
propietat i gestoria), a excepció 
de la taxació de l’immoble, que 
haurà d’assumir el consumidor 
de futures hipoteques. 

Davant de la situació, cor-
respondrà a la CNMC vigilar 
que l’increment de costos de les 
operacions per a les entitats fi-
nanceres no acabi repercutint 
indirectament (incrementant 
l’interès, les comissions, etc.) 
en el consumidor.  

Vist el panorama actual, i en 
el cas que us trobeu afectats per 
una situació similar, us recoma-
nem que sol·liciteu els serveis 
d’un advocat que pugui asses-
sorar-vos i defensar els vostres 
drets adequadament.
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Part del públic assistent a la Festa de la Tardor del Secà.

LLEURE ACTUACIONS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL SECÀ DE SANT PERE

❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns 
del barri lleidatà del Secà de 
Sant Pere van celebrar diven-
dres passat la seua particular 
Festa de la Tardor. L’acte va 
tenir com a gran convidat el 
mag, també de Lleida, Òscar 

de la Torre, que va fer gaudir 
tots els assistents amb una 
actuació en la qual va sor-
prendre amb diversos trucs 
de màgia en què alguns dels 
veïns es van prestar volun-
taris a col·laborar.

El barri del Secà celebra la  
Festa de la Tardor amb màgia

Projectes de Càritas Espanya a l’Amazònia peruana

❘ MADRID ❘ Garantir l’alimentació als pobles de l’Amazònia 
peruana ensenyant-los a plantar nous cultius i formar líders 
per defensar els seus drets són els objectius dels projectes 
que Càritas Espanya recolza en aquestes comunitats, que 
no tenen ni aigua potable.

Un lleidatà, al capdavant de la fisioteràpia catalana

❘ BARCELONA ❘ Ramon Aiguadé, fisioterapeuta i psicopedagog 
veí de Balaguer, va guanyar ahir les eleccions del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya amb la seua candidatura 
Ara + Fisioteràpia. Així, es va imposar a l’altre candidat es-
tablert a Lleida, Francesc Rubí. Aiguadé va rebre 991 vots 
dels 1.827 emesos.

Solidaritat a les Borges
La família de Cosmin, un adolescent que lluita contra el càncer, 
va organitzar ahir una festa per recaptar fons contra la malaltia

INICIATIVES SALUT

Moment de la festa ahir al Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques.

Cosmin i la seua mare Elena, durant la festa d’ahir.
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