
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
Núm. 3/2018 

17 de juliol 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 president de la Comissió, informa de la jornada sobre turisme que per segon any 
consecutiu varem hem fet a Vilaseca, que considera un èxit i que cal repetir ja com un 
clàssic cada any. 
 
El Sr. Roig valora també molt positivament l’acte que hem fet abans d’aquesta reunió, 
per a tractar de “la col·laboració en la promoció d’edificis residencials en lloguer en sòl 
municipal”, amb els senyors Josep M. Milà Rovira, Conseller de Territori i Patrimoni 
Municipal de l’Ajuntament de Tarragona, i Jordi Dies Monclús, Gerent del Servei 
Municipal de l’Habitatge, no solament per el tema del que hem parlat, si no sobretot 
per una potenciació de les relacions institucionals amb l’Ajuntament de Tarragona. 
 

2. Informe sobre l’actualitat dels temes sectorials en els àmbits estatal, 
autonòmic i local, de les Comissions de l’APCE: 

Urbanisme i Habitatge 
 

▪ Proposta de modificació puntual de places d’aparcament a Reus. 

S’informa de la proposta (comentada en anteriors Comissions) a l’Ajuntament de Reus, 
sobre la qüestió de la previsió d’un nombre de places mínimes en edificis d’ús exclusiu 
d’habitatge. 
A través d’una carta dirigida al Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament, s’ha sol·licitat 
iniciar l’estudi sobre una possible rebaixa en les exigències de places mínimes 
d’aparcament en edificis d’ús exclusiu d’habitatge per adequar-les a les necessitats 
actuals de la població. 
 

▪ Observatori tramitació llicències. 

S’informa que de les dades que s’han pogut analitzat amb les empreses associades 
que han decidit col·laborar amb l’Observatori de tramitació de llicències, en els 
municipis on s’ha incrementat l’activitat promotora ha vingut associat amb un retràs 



  
   

  

 

molt important en la tramitació de les llicències, en alguns casos de més d’un any de 
duració. 
 

▪ Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Ultimes novetats. 

Està previst que, per part del nou executiu pròximament, es faci un Acord per 
aprovar la distribució territorial definitiva entre les comunitats autònomes i les 
ciutats de Ceuta i Melilla de les ajudes financeres estatals per a instrumentar les 
subvencions del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 acordada a la Conferència 
Sectorial d'Habitatge, Urbanisme i Sòl, celebrada el 30 de maig de 2018, per import 
de 1.443 milions d'euros. 
Això té lloc de conformitat amb el que estableix l'article 6.1 del Reial Decret 106/2018, 
de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, i per a complir 
el que preveu l'article 86.2 Quarta de la Llei general pressupostària. 
A partir d'aquesta distribució definitiva s'elaboraran els convenis de 
col·laboració entre el Ministeri de Foment i cada comunitat autònoma o ciutat 
de Ceuta i Melilla per a la instrumentació de les subvencions del Pla Estatal 
d'Habitatge 2018-2021. 
 

▪ Anteproyecto de Ley para reforzar la seguridad jurídica en el 
planeamiento territorial y urbanístico. 

En una nota de premsa del passat 23 d’abril de 2018 (per tant encara amb l’anterior 
executiu), el Ministeri de Foment va anunciar que està treballant en un Avantprojecte 
de Llei per reforçar la seguretat jurídica en l'àmbit de l'ordenació territorial i 
urbanística. 
La nova normativa, l'avantprojecte de la qual es troba ja en una fase avançada 
d'elaboració, defineix la naturalesa jurídica dels instruments d'ordenació territorial i 
urbanística com a actes administratius generals, enfront de les normes que 
incorporen aquests instruments i que tenen la naturalesa de disposicions de caràcter 
general. Aquesta mesura evita el fenomen de la nul·litat en cascada i s'acompanya 
amb altres mesures de caràcter processal, que introdueixen algunes modificacions 
puntuals per evitar conseqüències anul·latòries desproporcionades.  
Desenes de plans territorials i urbanístics han estat anul·lats pels tribunals en els 
últims anys, afectant a ciutats pràcticament de totes les Comunitats Autònomes. 
Enfront de la inseguretat jurídica que provoca l'anul·lació dels plans i la impossibilitat 
d'esmenar mers defectes formals i fins i tot salvar els actes d'aplicació generats pels 
plans que s'anul·len, algunes Comunitats Autònomes han aprovat mesures parcials i 
provisionals amb l'objectiu d'aportar seguretat jurídica però que no suposen solucions 
globals ni satisfactòries per aconseguir resoldre un problema que afecta a tot el país.  
L'anul·lació d'un pla territorial o urbanístic es declara, en general, sense matisos i 
sense possibilitat d'esmena de les deficiències que l'han determinat. Comporta, a 
més, la nul·litat “en cascada” del seu planejament de desenvolupament i, fins i tot, de 



  
   

  

 

cadascun dels seus actes d'aplicació, com els instruments de gestió i les llicències 
d'obres.  
Segons ha indicat el ministre, enfront de la nul·litat absoluta i la impossibilitat 
d'esmena hauria de distingir-se entre els supòsits de nul·litat i els de anul·labilitat, en 
els quals seria possible la convalidació i la retroacció d'actuacions per a l'esmena del 
defecte determinant de l'anul·lació.  
Mitjançant l'ús de les seves competències, l'Estat pot donar una resposta completa i 
no provisional a aquest problema, per a això és necessar una reforma normativa com 
la qual es planteja, que ve demandada per Comunitats Autònomes i magistrats, i que 
s'ha elaborat amb dictamen favorable de la Comissió de Codificació del Ministeri de 
Justícia. 
 

▪ Actualització dels tipus d’interès dels Plans d’Habitatge 1992-1995,1996-
1999, 1998-2001, 2002-2005 i 2005-2008. 

El BOE núm.111 de 8 de maig de 2018, ha publicat la “Resolución de 23 de abril de 
2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de abril de 2018, 
por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes 
para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del 
programa 1993 del Plan de Vivienda 1992-1995, programa 1997 del Plan de 
Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y 
Plan de Vivienda 2005-2008”. 
En els Plans Estatals d'Habitatge 1992-1995, 1996-1999, 1998-2001, 2002-2005 i en 
el 2005-2008, es van establir els criteris per fixar els tipus d'interès efectius anuals, 
inicials, dels préstecs a concedir per les entitats de crèdit, en el marc dels convenis de 
col·laboració, subscrits per aquestes, amb els ministeris corresponents, competents 
en matèria d'habitatge, per finançar les actuacions declarades com protegides en 
aquests plans, així com, en algun cas, les seves revisions. 
En les normatives reguladores d'aquests plans, es van establir també, els moments, 
dates o periodicitat i els mètodes aplicables per efectuar les revisions establertes, dels 
tipus d'interès efectius anuals, aplicables als préstecs qualificats i convinguts. 
Els nous tipus fixats seran els que apareixen en el quadre següent: 
 

                       



  
   

  

 

* La periodicitat de la revisió dels tipus d'interès depèn del regulat en cada Pla Estatal. 
Això està regulat en la normativa específica. 
** Els tipus d'interès de l'any 2018 s'han calculat tenint en compte els tipus de 
referència del mes de gener, publicats en el BOE pel Banc d'Espanya el 20 de febrer 
de 2018. 
Les entitats de crèdit que van concedir els corresponents préstecs qualificats o 
convinguts al fet que es refereixen els apartats anteriors aplicaran el nou tipus 
d'interès establert sense cost per als prestataris. 
 

▪ Convocatòria de subvencions per realitzar obres de rehabilitació en els 
edificis d’habitatges de Catalunya per al 2018. 

El DOGC núm.7649 de 25 de juny de 2018 ha publicat la RESOLUCIÓ TES/1364/2018, 
de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de 
concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al 
foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2018. 
Aquesta convocatòria es basa en la RESOLUCIÓ TES/1150/2018, de 5 de juny, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial que va ser 
publicada en el DOGC el 8 de juny de 2018, núm.7638.  
 
L’ objecte d’ aquesta convocatòria és regular les actuacions que, en matèria de 
foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, són susceptibles de 
rebre subvencions, i determinar les condicions i requisits per accedir-hi, amb la 
finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la 
conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. 
 
L’ import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquestes subvencions és 
de 8.800.000 d’euros. L'atorgament de les subvencions està condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya per a l'any 2018 en el moment de la resolució de la concessió. 
Aquesta dotació inicial es pot ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries 
mitjançant una resolució de la persona titular de la presidència de l'Agència. 
 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la 
publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(per tant el 26 de juny de 2018) i finalitza el 31 de juliol de 2018. 
 

▪ Situació actual de desocupació de locals de planta baixa, en immobles 
urbans consolidats. 

Es parla de la problemàtica situació actual de desocupació de locals de planta baixa, 
en immobles urbans consolidats. Diversos factors han contribuït a la situació 



  
   

  

 

desocupació d’aquets locals, però sobretot ha sigut el canvi d’hàbits dels consumidors 
i l’auge del comerç electrònic, per tant una millora de la situació econòmica no fa 
preveure que pogués canviar la situació. Molts POUM segueixen preveien l’obligació 
de destinar els locals de planta baixa a ús exclusiu comercial, fet que agreuja el 
problema. 
Una de les possibles solucions que es planteja és el canvi d’ús de comercial a 
habitatge, tot i que en alguns casos s’hauran de tenir en compte que podrien haver-hi 
problemes de densitats o per complir amb el decret d’habitabilitat.   
En el cas de l’urbanisme es defensa el doble ús, que es tradueix en que el promotor, 
que és coneixedor de la plaça, pugui elegir ús comercial o residencial segons el cas 
concret.  
En aquest sentit s’ha parlat amb l’Unió d’Entitats de Retail de Catalunya (RetailCat) 
que esta en línea amb aquest discurs, per poder anar conjuntament a una reunió amb 
la Conselleria de Comerç i la Conselleria de Territori per plantejar aquesta qüestió. 
 
Patrimonial   
 

▪ “Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de 
viviendas”. 

El BOE del passat 12 de juny de 2018 va publica la “Ley 5/2018, de 11 de junio, de 
modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en 
relación a la ocupación ilegal de viviendas”. 
Bàsicament consisteix en la modificació de l’apartat 4º de l'art. 250.1 LEC  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. Concretament la 
modificació té la següent redacció: 
“Dos. Se modifica el numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, que pasará a tener la 
siguiente redacción:  
«4.º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa 
o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Podrán 
pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, 
siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física 
que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de 
lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras 
legítimas de vivienda social.»” 



  
   

  

 

Tot i l’intens treball que s’ha fet per part de l’APCE i altre entitats perquè les 
persones jurídiques no estiguessin excloses d’aquesta reforma de la LEC que 
permetrà la recuperació de la possessió d’un habitatge o part del mateix de 
forma més ràpida, no ha estat possible la seva inclusió en la redacció final de la 
norma. Per tant el marc jurídic en l’àmbit civil per fer front a les ocupacions 
il·legals d’immobles propietat de persones jurídiques continua exactament igual 
com fins ara. També el règim de recuperació de la possessió de locals comercials, 
naus industrials i altres béns immobles continuarà igual, ja que aquesta reforma esta 
dirigida específicament a l’ocupació il·legal d’habitatges. 
 
Fiscal, Mercantil i Comptable 
 

▪ Quadre resum d’Ordenances fiscals dels principals municipis de les 4 
províncies de Catalunya de l’any 2018. 

S’explica que com cada any s’ha elaborat per part del Departament Jurídic de 
L’APCE,  quadre resum de totes les Ordenances fiscals municipals per a l’exercici 
2018 on        s’inclouen els principals municipis de Catalunya, de les províncies 
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, en relació a aquells impostos que es 
consideren especialment significatius pel sector. 
A tal efecte, l’ esmentat quadre inclou impostos tals com: l’ Impost sobre 
Construccions i Obres (ICIO), l’ impost sobre Béns Immobles (IBI) i l’ Impost sobre l’ 
Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana( Plusvàlua). 
La informació continguda es centra en la base imposable, les possibles bonificacions  
aplicables i el tipus impositiu fixat  per a cadascun d’aquests impostos. 
En relació a les bonificacions, caldrà verificar que aquestes siguin o no acumulables. 
Per tant, a l’ hora de determinar quina bonificació resultarà d’ aplicació, caldrà anar a 
cadascuna de les ordenances en qüestió, per tal de verificar la forma de gestió i la 
seva possibilitat o no d’ acumulació.   
 

▪ Projecte d'ordre per la qual s’aproven els coeficients multiplicadors 
aplicables al valor cadastral per estimar el valor real de determinats béns 
immobles urbans amb l’objectiu de comprovar aquest valor en la 
liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i sobre successions i donacions, s’estableixen les regles 
per aplicar aquests coeficients i es publica la metodologia que s’ha seguit 
per obtenir-los. 

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda està tramitant 
l'elaboració del Projecte d'ordre per la qual s'aproven els coeficients multiplicadors 
aplicables al valor cadastral per estimar el valor real de determinats béns immobles 
urbans amb l'objectiu de comprovar aquest valor en la liquidació dels impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i 



  
   

  

 

donacions, s'estableixen les regles per aplicar aquests coeficients i es publica la 
metodologia que s'ha seguit per obtenir-los. 
L’APCE ha estat notificada pel mateix Departament de l’obertura del període 
d’informació publica del Projecte d’ordre i s’està analitzant el document per part dels 
serveis jurídics. 
 
Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat  
 

▪ La tramitació de nous subministraments de telefonia en la promoció 
d’edificis. 

S’explica que les tramitacions i resolucions de problemes en les tramitacions de nous 
subministraments de telefonia en la promoció d’edificis estan funcionant correctament 
i amb fluïdesa. Anuncia així mateix que per l’any 2022 està previst que a tot 
Catalunya ja estigui disponible la fibra òptica. 
Així mateix ofereix la possibilitat, que serà treballada per ambdues parts, per la firma 
d’un conveni de col·laboració entre l’APCE i Telefónica España. 
 

▪ Infraestructura necessària en edificis per a la recàrrega de vehícles 
elèctrics: Guia tècnica d’aplicació del ITC-BT 52.  

A l’any 2015  es va informar de l’aprovació del “Real Decreto 1053/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se 
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo” els 
informem ara que per part del “Ministerio de Economía, Industria y Competitividad” 
com ja es va anunciar en el seu moment, s’ha elaborat una guia tècnica (de caràcter 
no vinculant) d’aplicació del ITC-BT 52. Aquesta és la versió 1, per tant es 
previsible que aquesta guia es pugui anar actualitzant.  
La guia aclareix aspectes concrets de cada un dels articles de l’Instrucció Tècnica 
Complementària BT 52. Així mateix la guia incorpora els següents annexos per 
completar les explicacions tècniques:  
Anexo 1. Ejemplo de instalación de instalación de elementos comunes a prever al 
instalar el primer punto de recarga en garajes existentes en régimen de propiedad 
horizontal.  
Anexo 2. Previsión de cargas en edificios de viviendas de nueva construcción con 
garajes en régimen de condominio.  
Anexo 3. Determinación de la capacidad disponible por un consumidor doméstico 
para realizar la recarga del VE sin ampliar potencia.  
Amb la convocatòria d’aquesta Comissió s’ha adjuntat una còpia de la guia tècnica 
d’aplicació del ITC-BT 52. 



  
   

  

 

▪ Modificació del Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC). Conveni de col·laboració entre l’APCE i la 
Gestora de Runes de la Construcció. 

L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) i la 
Gestora de Runes de la Construcció, S.A. han firmat un conveni per facilitar la 
tramitació i la operativa de les empreses associades a l’ APCE, en el 
compliment de les normes legals vigents per la gestió dels residus de la 
construcció, en l’àmbit de Catalunya. 
Aquest conveni tindrà en compte per les empreses associades a l’ APCE, les 
següents condicions especials: 
 

1. El pressupost de gestió de residus de construcció i demolició, la gestió 
de terres i la gestió de residus provinents de sòls contaminats, tindran un 
descompte especial del 10% sobre les tarifes de la Gestora de Runes de la 
Construcció. 

2. El dipòsit constituït inicialment, per garantir la  correcta gestió dels residus, 
pot ser com s’ha dit mitjançant dipòsit de la quantitat o amb aval, en quin cas, 
aquest es podrà bescanviar posteriorment (al inici de la obra), per un 
dipòsit de quantitat si així ho sol·licita el promotor - constructor. 

3. El dipòsit de quantitat, s’anirà reduint a mesura que es lliurin els residus 
al gestor, es a dir que s’adaptarà a la responsabilitat real en cada moment. El 
mateix es podrà fer amb l’aval si el promotor – constructor ho sol·licita. 

4. En el moment en que s’hagin lliurat tots els residus que figuren en el 
document d’acceptació, s’emetrà per part de la Gestora de Runes de la 
Construcció, S.A. el certificat de lliurament del dipòsit, i d’acreditació del 
compliment de la normativa legal. 

La condició d’empresa associada a l’ APCE, s’haurà d’acreditar mitjançant certificat 
expedit a l’efecte, i que serà requerit per la Gestora de Runes de la Construcció, 
S.A.com a document imprescindible per poder acollir-se al present conveni.  
 

▪ Nota aclaridora RITE 1/2018: consideracions a tenir en compte en la 
substitució de l’aportació solar mínima per a la producció d’acs 
mitjançant bomba de calor aerotèrmica. 

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha emès la nota aclaridora RITE 1/2018: 
consideracions a tenir en compte en la substitució de l’aportació solar mínima per a 
la producció d’acs mitjançant bomba de calor aerotèrmica.  
 



  
   

  

 

En la mateixa s’especifica que per a la substitució de l’aportació solar mínima 
per a la producció d’aigua calenta sanitària i/o l’escalfament de l’aigua de piscines 
cobertes en un edifici o de piscines a l’aire lliure per una bomba de calor 
aerotèrmica cal realitzar els càlculs justificatius considerant cadascuna de les 
normatives vigents: Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), RITE, Decret d’Ecoeficiència i 
Ordenança solar municipal (si s’escau).  
 
Per tal de realitzar aquests càlculs, cal seguir les següents pautes: 
 
1. L’SPF (rendiment mig estacional) és el determinat a la declaració de 
conformitat CE 
realitzada pel fabricant d’acord amb la norma UNE-EN 16147:2017. S’ha de referir a 
la temperatura de distribució i temperatura del COP d’assaig a 55ºC, ACS i/o 
escalfament de piscina així com a la coincidència en la zona climàtica. 
 
2. Si no es disposa per a la bomba de calor aerotèrmica per part del fabricant del 
valor SPF referit a 55ºC per ACS segons la norma UNE-EN 16147:2017, s’ha de 
realitzar el càlcul segons el procediment descrit a l’Annex. 
 
3. L’ SPF de la màquina proposada ha de ser superior a 2,5 tant si es presenta 
segons els càlculs descrits a l’Annex com si es presenta la declaració de conformitat 
CE. A l’Annex s’indiquen els COPs mínims resultants d’aquest càlcul per a la 
consideració de renovable en l’elecció de la bomba de calor aerotèrmica per a ACS. 
 
4. El consum anual d’energia primària no renovable i de les emissions de CO2 
de la bomba de calor aerotèrmica funcionant exclusivament per a la producció 
d’aigua calenta sanitària i/o l’escalfament de l’aigua de piscines cobertes o de 
piscines a l’aire lliure, ha de ser inferior o igual al sistema de referència (instal·lació 
solar tèrmica + caldera de gas natural, amb un rendiment mínim del 92%). 
 
5. Els coeficients de pas (factors de conversió) que s’utilitzin en l’elaboració 
d’aquesta justificació degudes al consum d’energia elèctrica de la bomba de calor, 
són els publicats com a document reconegut RITE “Factors d'emissió de CO2 i 
coeficients de pas a energia primària de diferents fonts d'energia final consumides 
en el sector d'edificis a Espanya”. 
 
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 


