
  
   

  

 

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

10 d’abril de 2018 
 

 

Convocada formalment, es va celebrar la reunió de la Comissió Territorial de 
Tarragona de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la qual 
s’ estructura  en base als següents punts de l’ ordre del dia:  
 
1. Informe de l’activitat de representació institucional. 

 
El Sr. Roig informa de la reunió que el President de l’APCE Catalunya i ell mateix, 
varen tenir amb el Conseller de Territori i Patrimoni Municipal de l’Ajuntament de 
Tarragona, Sr. Josep M. Milà Rovira, en la que varen repassar de diferents temes 
d’urbanisme de la ciutat de Tarragona i en la qual el Sr. Milà va manifestar interès en 
poder tenir una reunió amb promotors per tal d’intercanviar opinions sobre edificis 
protegits que vol construir l’Ajuntament sobre solars municipals. 
 
Informa també el Sr. Roig que el pròxim dia 11 de juny de 2018, està prevista la 
jornada: L’habitatge vacacional a Catalunya, a l’Auditori de Vila-seca (Tarragona). 
 
2. Informe sobre l’actualitat dels temes sectorials en els àmbits estatal, 

autonòmic i local, de les Comissions de l’ APCE: A continuació el Secretari 
General Tècnic i el Director General, passen a comentar els diferents punts dels 
temes sectorials: 
 

Urbanisme i Habitatge 
 
▪ Col·laboració publico-privada per la creació d’un parc d’habitatges de 

lloguer assequible a Tarragona.  

D’aquest tema el qual ja ha informat el Sr. Roig, es comenta que la col·laboració 
publico-privada per fer edificis d’habitatges assequibles sobre sòls públics de 
l’Ajuntament pot ser de molt interès en el moment actual i s’acorda accepta l’oferiment 
del Conseller de Territori i Patrimoni Municipal de l’Ajuntament de Tarragona, 
Sr. Josep M. Milà Rovira i proposar-li la seva assistència a la pròxima reunió de la 
Comissió Territorial de Tarragona el proper 17 de juliol. 
 
▪ 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’intentarà descriure de forma succinta, el tema del finançament per a promocions i 
adquisició d’actius immobiliaris amb destí a lloguer de l’entitat CaixaBank. 
Abans d’entrar en el tema del finançament de promocions amb destí a lloguer, es 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. 
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” s’esta 
tramitant en el 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. 
 
▪ 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 i 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 del seu President. 
 
President 
 
 

 

 


