
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 
Núm. 2/2018 

13 d’abril de 2018 
 
 
Convocada formalment, es va celebrar la reunió de la Comissió Territorial de la 
Província de Lleida de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de 
Catalunya. 
 
1. Informe de l’activitat de representació institucional. 

La Presidenta informa, de que ahir a la tarda va assistir, junt amb el secretari general, 
a l’acte de presentació a la COELL, del projecte de nou POUM de Lleida, on el regidor 
i el responsable d’urbanisme, varen donar dades preocupants, no ja tant sobre el 
contingut, que es el que ja fa temps que coneixem, si no sobre el calendari que varen 
explicar, que preveu fer l’aprovació inicial en el ple d’aquest mes i la definitiva abans 
del maig. 

 

2. Informe sobre l’activitat dels temes sectorials en els àmbits estatal, 
autonòmic i local, de les Comissions de l’APCE: Tot seguit el secretari general 
passa a informar sobre les qüestions de l’ordre del dia: 

 
Urbanisme i Habitatge 
 
▪ Avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida. 

 
Al fil del que ha informat la Presidenta, es recomana que les empreses comencin a 
analitzar el POUM per veure si tenen afectacions, i poder estar preparats per 
possibles al.legacions. 
D’altra banda, s’anirà informant puntualment als associats de les novetats que es 
produeixin a partir d’ara. 
 

▪ Catàleg de béns protegits del POUM de Lleida. 

Juntament amb l’aprovació del POUM de Lleida s’ha elaborat un catàleg de béns a 
protegir dins del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Lleida, sobre el que no sembla 
que tinguem res especial a comentar. 
 
 
 
 



  
   

  

 

▪ Avantprojecte de l’Ordenança del Paisatge de Lleida. 

El passat mes de febrer L'Ajuntament de Lleida va presenta l’avantprojecte de 
l’ordenança del paisatge de Lleida, una normativa orientada segons el mateix 
consistori a garantir el dret col·lectiu a gaudir d'un entorn agradable, un paisatge 
harmònic i una adequada qualitat de vida.  Una de les grans novetats d’aquesta nova 
normativa, és que regula no només el paisatge urbà sinó també el rural. 

La nova normativa regula la protecció del paisatge fomentant els seus valors 
ambientals i culturals, considerant que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a la 
conservació i millora del nivell de qualitat del paisatge. També es té especial cura per 
les àrees urbanes de tractament paisatgístic especial, que són el Centre Històric, el 
Turó de la Seu Vella, el Turó de Gardeny, el Parc dels Camps Elisis i la façana 
fluvial, així com els àmbits rurals d'interès paisatgístic, que inclouen, entre molts 
d'altres, el parc de la Mitjana, l'espai fluvial del riu Segre, els Aiguamolls de Rufea i 
les vores dels canals. 

El document recull les aspiracions plantejades en el marc dels tallers de debat de la 
Fundació del Paisatge Urbà de Lleida, com són: la importància de millorar l'aspecte 
dels espais abandonats o en desús; posar ordre a la ciutat; protegir les visuals; 
cohesionar la ciutat i posar en relleu els valors de cada barri o de la ciutat. 

Es regulen també tot tipus d'aspectes relatius a construccions, instal·lacions i 
altres elements que puguin tenir incidència en el paisatge. Així, es defineix com 
s'ha d'actuar en façanes, parets mitgeres, terrats i balcons, cobertes, solars sense 
edificar, locals tancats, zones verdes, terrasses i paradetes de fira, entre altres 
àmbits. Això inclou la regulació del cablejat, els rètols, tendals, antenes, cartelleres, 
la publicitat, les activitats domèstiques en balcons i terrasses, les jardineres, la 
instal·lació d'aparells de climatització, marquesines, etcètera. 

Algunes de les mesures previstes són la necessitat d'adequar les noves 
edificacions a les característiques de l'entorn; l'obligatorietat de donar 
tractament de façana i integrar en el paisatge les parets mitgeres; que 
l'Ajuntament podrà ordenar la retirada o reconstrucció de conductes o instal·lacions 
que perjudiquen la percepció de la façana; que les operadores de telecomunicacions 
hauran de compartir emplaçaments per les antenes sempre que sigui possible; que 
els propietaris de locals buits en zones d'interès hauran de dignificar els aparadors; 
que la roba s'haurà d'estendre de manera que no resulti visible des dels espais 
públics; i que els elements de jardineria han de disposar de les degudes proteccions 
per evitar que caiguin al carrer. 

Pel que fa a l'àmbit rural, es regulen les construccions, les activitats agràries i les 
seves edificacions vinculades, els tancaments de finques, els canals de reg, els 
canvis en l'àmbit parcel·lari, la senyalització i el manteniment de marges i camins. 

Es seguirà una estratègia d'integració paisatgística de les construccions, evitant els 
eixos visuals principals, aprofitant la topografia del terreny per soterrar o ocultar les 



  
   

  

 

edificacions i promovent la rehabilitació d'edificis existents abans que la construcció 
d'altres nous. Es regulen aspectes com la instal·lació de captadors solars, antenes, 
tanques, conduccions i elements d'enllumenat. També es tenen en compte altres 
vinculats amb activitats productives, com l'homogeneïtzació de materials i formes 
dels hivernacles, la instal·lació de sitges, mesures correctores de l’impacta 
paisatgístic de les activitats extractives i pantalles visuals per activitats econòmiques 
no agràries. No es permetrà alterar la morfologia del territori, per exemple per fer-hi 
basses o bancals, sense autorització expressa. 

Finalment, l’ordenança també estableix una sèrie de normes per als espais 
industrials, comercials i de serveis i sectors d’activitat econòmica. 

Està en el període de participació ciutadana, i si bé s’observen algunes 
qüestions sobre les que haurem de fer aportacions, es creu oportú esperar al 
moment en que s’aprovi inicialment, i amb el text més concretat fer les 
al.legacions oportunes. 

 
▪ Aprovat el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

El passat 10 de març de 2018, el BOE va publicar el Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, les ajudes del 
qual es podran concedir amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2018, 
garantint la solució de continuïtat entre plans (recordem que l'anterior Pla Estatal de 
Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria i la Regeneració i 
Renovació Urbana 2013-2016 va ser prorrogat pel Reial decret 637/2016, de 9 de 
desembre, durant l'exercici 2017). 
 
El Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 ha estat elaborat amb la participació de les 
Comunitats Autònomes, Ceuta i Melilla, la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) i les associacions, agents i professionals del sector, ja que aquest 
Pla, com els anteriors, serà gestionat per les mateixes CCAA. A aquest efecte se 
signaran convenis de col·laboració amb cada administració autonòmica per a la seva 
execució. 
 
El pressupost previst per al Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 és d'1.443.000.000€, 
repartits de la següent forma: 2018 (350.000.000€), 2019 (357.000.000€), 2020 
(364.000.000€) i 2021(372.000.000€). 
 
Els dos grans objectius del Pla són, segons el Govern, contribuir a l'increment del 
parc d'habitatges en lloguer i fomentar la rehabilitació i regeneració urbana i 
rural. 
 
 
 



  
   

  

 

Per a això s'han previst en el Pla 9 programes d'ajudes, que són els següents:  
 

1. Programa de subsidiació de préstecs convinguts. 
2. Programa d'ajuda al lloguer d'habitatge. 
3. Programa d'ajuda a les persones en situació de desnonament o llançament del 

seu habitatge habitual. 
4. Programa de foment del parc d'habitatge en lloguer. 
5. Programa de foment de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en 

habitatges. 
6. Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i 

de l'accessibilitat en habitatges.  
7. Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural. 
8. Programa d'ajuda als joves. 
9. Programa de foment d'habitatges per a persones majors i persones amb 

discapacitat. 
 
▪ Iniciativa legislativa estatal para la seguridad jurídica en el urbanismo. 

L’anomenada “Iniciativa legislativa estatal para la seguridad jurídica en el 
urbanismo” és un document el qual s’està treballant conjuntament des dels 
Ministeris de Justícia i de Foment, que vol determinar clarament quines qüestions han 
de permetre als jutges anular plans generals i quines han de consistir únicament una 
modificació del planejament, recollint les indicacions de la sentència, mitjançant un 
text refós. 
 
Patrimonial   
 
▪ Finançament de promocions i per l’adquisició d’actius amb destí a lloguer. 

S’explica el tema del finançament per a promocions i adquisició d’actius immobiliaris 
amb destí a lloguer per part de l’entitat CaixaBank. 
 
Abans d’entrar en el tema del finançament de promocions amb destí a lloguer, fa un 
petit incís per les promocions de venda. Per valorar qualsevol finançament per una 
promoció de venda s’estudien fonamentalment els següents aspectes:  
 
- Qui és l’operador? I quina experiència s’ha tingut amb el mateix.  
 
- Compliment de les polítiques de l’entitat: No es finança el sòl, s’ha de disposar de 
llicència d’obra,en quan a recursos propis del comprador per les partides que es 
financen ha d’estar entorn al 30% i es pot finança el 70% en aquest aspecte. Si es 
compleixen determinats requisits (com que el sòl estigui en el balanç de la societat, 
entre d’altres) es pot arribar a finançar el 100% del cost de construcció.  



  
   

  

 

- En quan al tema de la precomercialització el manual exigeix que aquesta estigui en 
un 60% de prevendes. A partir d’aquí, estudiat cas per cas, pot ajustar-se una mica 
aquest nivell d’exigència. 
 
- Un cop es compleixen aquets requisits anteriorment exposats, en quan al preu no se 
solen tenir problemes ja que la rendibilitat per la promoció residencial per la venta no 
la tenen enfocada en el promotor, sinó amb la rendibilitat potencial que tenen amb els 
compradors. A tall d’exemple hi ha operacions fetes amb un Euribor +3%, altres amb 
un Euribor + 1,60% o 1,70%. 
 
- En quan als avals de les entregues a compte dels compradors no es veuen com un 
major risc, i antigament que aquets diners s’havien de pignorar com a garantia 
d’aquets avals, actualment aquestes quantitats es deixen lliures per utilitzar-les pel 
propi projecte immobiliari com pot ser per la pròpia obra o per les despeses de gestió, 
de màrqueting, despeses financeres,etc. 
 
- Tots aquets requisits no són sempre complerts en totes les operacions que estudien 
i per tant dependrà molt del cas concret que s’analitza, per exemple la gestió del propi 
promotor, l’ubicació del sòl, el potencial futur que s’entreveu del projecte,etc. La part 
de la precomercialització potser és dels tres requisits exposats anteriorment la més 
negociable depenen del projecte, en canvi el 30% de recursos propis si que és una 
línea vermella que difícilment es pot rebaixar (excepte pel règim de cooperatives que 
pot ser del 20%). 
 
S’ha volgut explicar les politiques de finançament per les promocions de venda, 
perquè aquestes influencien molt directament a l’àmbit del lloguer. En l’àmbit del 
lloguer s’analitzen molt especialment els següents aspectes: 
 
- Experiència i capacitat de gestió. Importa molt la reputació operacional de qui 
explotarà els lloguers. Preocupa molt el tema de la renta antiga i també la rotació. 
 
-  Un projecte coherent i un balanç de la societat compensat. 
 
- Un cop es tenen els dos punts anteriors clars, importa molt que l’actiu sigui atractiu i 
la seva ubicació. 
 
- S’analitza també la renta que genera la societat que esta demanant el crèdit, el seu 
nivell d’endeutament i que l’endeutament que ja tingui estigui estructurat de manera 
que pugui ser sufragat per la generació de caixa sense necessitat de fer 
desinversions.  
 



  
   

  

 

Un cop està això analitzat s’entra en l’estudi de la nova operació i si aquesta cap en 
aquest flux de repagament en el calendari òptim per l’entitat que és de 10 anys, 
allargant com a màxim 5 anys més. Si tenen risc de construcció poden incorporar-se 
1 o 2 anys de carència. 
 
▪ Ocupacions sense títol legal habilitant, i la defensa del dret de propietat. 

Estat de tramitació de la proposta de modificació de la LEC. 

La “Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para 
garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas 
y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la 
disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social” ha estat 
aprovada per la Comissió de Justicia del Congrés dels Diputats. Es recorda que 
aquesta proposició de llei va ser presentada pel Grup Mixt (però concretament pel 
PDeCAT) el gener de 2017 i prèvia l'addició a l'art. 250.1 LEC d'un apartat 2 bis per 
establir la tramitació com a judici verbal de les demandes que pretenguin el 
llançament o desallotjament i la immediata recuperació de la plena possessió d'un 
habitatge -o una part d'ell- per part del seu propietari o usufructuari, sempre que es 
tracti de persones físiques, o bé d'entitats socials i d'administracions públiques 
tenidores d'un parc d'habitatge de lloguer social, amb dret a posseir-la, per haver 
estat desposseïts d'ella sense el seu consentiment. 
 
A més preveu l'addició a l'article 441 d'un apartat 2 bis per establir que el Tribunal 
hagi d'acordar de forma simultània amb el trasllat de la demanda per a la seva 
contestació, mitjançant Auto, el lliurament de la possessió immediata al demandant 
que així ho sol·liciti i hagi aportat títol que acrediti el dret a posseir l'habitatge o part 
d'ella, sense exigir caució ni concurrència de perill per la mora processal. 
Simultàniament, l'autoritat judicial haurà de comunicar als serveis municipals d'atenció 
social del municipi que es tracti, l'obertura del procés de desocupació il·legal, a 
l'efecte de l'adopció de les mesures corresponents, si procedeixen. El demandat i els 
ocupants de l'habitatge poden oposar-se a l’auto que acordi el llançament de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 739 d'aquesta Llei, en el termini de 10 
dies, sense que se suspengui l'efectivitat de la mesura. 
 
Finalment, determina que no tindran efectes de cosa jutjada les sentències que es 
dictin en els judicis verbals assenyalats. En aquests supòsits, els tercers afectats 
podran acudir al procés declaratiu posterior. 
 
Ara el text passarà al Senat però difícilment patirà alguna modificació, tot i les 
demandes que s’han fet des de l’APCE i altres sectors perquè s’incloguessin en la 
modificació els habitatges propietat de persones jurídiques. 



  
   

  

 

▪ Proposició de Llei d’emergència habitacional en famílies vulnerables en el 
àmbit habitacional i de la pobresa energètica. 

La “Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en 
el ámbito habitacional y de la pobreza energética” va ser presentada pel grup 
parlamentari de Podemos, ERC i el Grup Mixt al Congrés dels Diputats. Després 
d’una inadmisió inicial per part del Congrés per un defecte de forma en la presentació, 
el passat 9 de febrer va ser publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals. Del 
text de la proposició es desprèn que es pretén recuperar les disposicions previstes en 
les ILP de Catalunya, que estan cautelarment suspeses pel Tribunal Constitucional, 
es vol establir uns preus màxims de lloguer, allargar la pròrroga obligatòria fins els 5 o 
10 anys i recuperar el concepte de gran tenidor, tot i que en aquesta proposició de llei 
no només i inclouen les persones jurídiques, sinó també les persones físiques. 
 
Tot i així, finalment s’ha sabut que el Gobierno, ha expressat la seva disconformitat a 
la seva tramitació. Per tant expressada pel Gobierno la seva disconformitat, en virtut 
del que disposen els articles 134.6 de la Constitució i 126.2 del Reglament de la 
Cambra, s’ha acordat que no procedeix la presa en consideració pel Ple d’aquesta 
Proposició de Llei.  
 
Fiscal, Mercantil i Comptable 
 
▪ Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (modificació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana/plusvàlua). 

El Grup Parlamentari del Partit Popular al Congres dels Diputats (i no el Govern, per 
tant serà una tramitació més lenta) ha presentat la Proposición de Ley por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias 
(modificació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana/plusvàlua). 
 
Respecte del projecte ja conegut i explicat de fa uns mesos, hi ha dues diferències 
bàsiques però no molt rellevants: 
 

- Es modifica a l’alça l’escala d’increments teòrics de valor. 

- S’estableix el termini de 4 mesos per a que els Ajuntaments adaptin les seves 
Ordenances. 
 



  
   

  

 

Se seguirà amb atenció la tramitació parlamentaria d’aquesta proposició de llei. 
 
▪ Projecte de Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. Estat de 

tramitació. 

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals del Projecte de 
Llei de Crèdit Immobiliari que el seu objectiu és reduir les despeses associades a 
modificacions en els contractes hipotecaris i reforçar la transparència. La norma 
abarateix les comissions de cancel·lació anticipada dels préstecs a tipus variable fins 
a eliminar-les a partir dels cinc anys de vigència del contracte. La conversió de tipus 
variable a fix no pagarà comissió a partir del tercer any i es rebaixaran les despeses 
d'aranzels i notaria. Durant els set dies previs a la signatura del contracte, l'hipotecat 
haurà de ser informat del seu contingut i de l'existència de clàusules potencialment 
abusives o opaques. Perquè es pugui iniciar l'execució d'un préstec hipotecari, han 
d'haver-se produït nou impagaments mensuals o del 2 per 100 del capital concedit, 
durant la primera meitat de la vida del préstec. 
 
La norma s'envia ara al Congrés per iniciar la tramitació parlamentària i compta amb 
un ampli consens polític. És el resultat de la transposició de la Directiva europea 
sobre Contractes de crèdit celebrats amb els consumidors per a béns immobles d'ús 
residencial, encara que en alguns aspectes va més enllà amb l'objectiu de reforçar la 
seguretat jurídica i l'equilibri contractual entre prestador i prestatari. En concret, el 
Projecte de Llei inclou incentius per a la transformació de crèdits hipotecaris que 
passin de variables a fixos i és més ambiciós quant al reforçament dels requisits de 
transparència. A més, la Directiva circumscriu l'àmbit d'aplicació als consumidors, 
mentre que el Projecte de Llei aprovat ho amplia als autònoms. 
 
Les principals premisses del Projecte de Llei són: Rebaixa de comissions, Comissió 
de cancel·lació, Conversió a tipus fixos, Vendes vinculades i Transparència. 
 
▪ Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les 

persones jurídiques . Aixecament de la suspensió de la llei acordada pel TC. 

Es recorda que el BOE del passat 4 de desembre 2017 va publicar que el Ple del 
Tribunal Constitucional, mitjançant Auto ha acordat: «Aixecar la suspensió de la 
vigència de l'art. 3.1, apartats a) i b), de la Llei de la Generalitat de Catalunya 
6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques, així com de l'incís de l'art. 6 de l'esmentada Llei, relatiu a "les 
entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat 
econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com obligats 
tributaris per la normativa tributària general "». 
 



  
   

  

 

No obstant això ha de recordar-se també que aquest aixecament de la suspensió no 
suposa cap pronunciament sobre el fons del recurs, que serà resolt pel Tribunal 
en properes dates, simplement suposa que durant la tramitació del recurs 
d'inconstitucionalitat els articles impugnats tornen a estar en vigor. 
 
Igualment al trobar-se  pendent del desenvolupament reglamentari corresponent, de 
moment és un impost que no pot ser aplicat. 
 
Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional 
 
▪ Finançament Alternatiu: Bridge Financing. 

Els representants de la companyia Stoneweg, van fer una petita introducció de la 
seva companyia, explicant que es tracta d’una empresa Real Estate fundada el 2015 
amb seu a Ginebra. Esta dedicada a l’inversió immobiliària i a serveis 
d’assessorament per a l’optimització de la cartera immobiliària, formada per un equip 
de 47 professionals repartits entre Suïssa (18), Espanya (16), Itàlia (4) i EE.UU (9). 
 
La filosofia és un enfocament de baix a dalt en què l'execució del projecte i les xarxes 
locals són la font de l'activitat d'inversió. També l’alineació dels interessos amb els 
socis de Stoneweg es fa mitjançant una política d'autoinversió sistemàtica, combinant-
la amb socis locals del més alt nivell.  
 
L’estructura està formada per inversions flexibles per permetre solucions a mida, 
juntament amb la possibilitat d'invertir en diferents nivells i amb la participació 
inversora disponible per cada estratègia, país o actiu individual. 
A 31 de desembre de 2017, Stoneweg havia gestionat actius totals d'inversió de 
1.900 milions de dòlars, havent executat més de 100 transaccions d'adquisició en 
totes les estratègies. 
 
L’anomenat “finançament pont” té un volum de les operacions de € 3M a € 10M. 
Estructuració en dos / tres setmanes: 
 
• Flexibilitat i adaptabilitat al projecte 
• Transaccions d'alt valor afegit: 
• Finançament compra sòl fins obtenció llicència 
• Compra actiu, amb finançament parcial d'obres 
• Finançament lleves 
• Refinançament deute vençut 
• Anticipació liquiditat desinversions o despeses finançables via bancària 
 

 



  
   

  

 

3. Precs i preguntes. 

 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la que s’estén la present 
acta amb el vist-i-plau de la seva  Presidenta. 
 
Presidenta 
 


