
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
Núm. 4/2018 

16 d’octubre 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 que aquest any, repetirem el dinar de Nadal 
que varem fer l’any passat i demana que hagi el màxim d’assistència, ja que del que 
es tracta es de tenir un ampli i relaxat canvi d’opinions, plantejaments i projectes. 
 

2. Informe sobre l’actualitat dels temes sectorials en els àmbits estatal, 

autonòmic i local, de les Comissions de l’APCE: 

Urbanisme i Habitatge 

▪ Col·laboració en la promoció d’edificis residencials en lloguer en sòl 

municipals amb l’Ajuntament de Tarragona. 

Es valora molt positivament l’acte que es va fer abans de l’anterior reunió del passat 
juliol, on es va tractar el tema 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 que es va tractar, 
si no sobretot per una potenciació de les relacions institucionals amb l’Ajuntament de 
Tarragona. 

▪ 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. 

 



  
   

  

 

 

▪ Signatura del conveni Estat – Generalitat, per el finançament del Plan Estatal 

de Vivienda 2018-2021. 

El BOE del passat 16 d'agost va publicar la “Resolución de 31 de julio de 2018, de 

la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica el Convenio con la 

Generalitat de Cataluña, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021”. 

Resumidament, en les clàusules del conveni, s'estipula l'objecte del mateix, que és 

l'establiment de les pautes de col·laboració i els compromisos mutus de les parts, 

amb vista a garantir l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, (d'ara endavant, 

PEV), al territori de Catalunya mitjançant l'acció coordinada de les dues 

Administracions signatàries d'aquest acord. 

Les accions a desenvolupar a l'efecte del compliment de l'objecte del Conveni es 

concreten en: 

1. La tramitació i resolució dels procediments de concessió i pagament de les ajudes 

dels programes del PEV, per part de la Generalitat de Catalunya en les diferents 

modalitats d'actuacions, així com la gestió de l'abonament de les subvencions, 

una vegada s'hagi reconegut el dret dels beneficiaris a obtenir-les conforme a les 

condicions i límits establerts en el PEV.  

La concessió de les ajudes es regirà per l'establert en aquest Conveni, en el Reial 

decret 106/2018, de 9 de març, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions, i en el Reglament que la desenvolupa. 

2. La tramitació, el règim de revisió i impugnació que correspongui, atenent a la 

legislació de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú, 

de les resolucions dictades per la Generalitat de Catalunya en la gestió de les 

ajudes del PEV.  

3.  La gestió del finançament a aportar en cada anualitat per part del Ministeri de 

Foment, així com dels compromisos de cofinançament de les actuacions que 

assumeix la Generalitat de Catalunya.  



  
   

  

 

4. El seguiment, control i avaluació de l'execució del PEV a través de les obligacions 

de seguiment, control i avaluació d'aquesta execució, recollides en els articles 74 i 

següents del Reial decret 106/2018, de 9 de març.  

5. La comunicació recíproca de les informacions necessàries per a aquest 

seguiment, control i avaluació, inclosa la informació respecte de l'actuació de les 

entitats col·laboradores que participin en la gestió. 

 
Són objecte del present conveni les actuacions que es desenvolupin en aplicació 

dels següents programes del PEV: 

 Programa d'ajuda al lloguer d'habitatge.  

 Programa d'ajuda a les persones en situació de desnonament o llançament del 

seu habitatge habitual.  

 Programa de foment del parc d'habitatge en lloguer. 

 Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en 

habitatges. 

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

de l'accessibilitat en habitatges.  

 Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural.  

 Programa d'ajuda als joves.  

 Programa de foment d'habitatges per a persones majors i persones amb 

discapacitat. 

 
▪ Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la 

seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística. 

Ahir 15 d'octubre de 2018, la Taula del Congrés dels Diputats ha admès a tràmit la 
“Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la 
seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística”. 
 
Esquemàticament, la proposició de llei té com a objectiu "reforçar la seguretat jurídica 
en l'àmbit de la planificació territorial i urbanística", amb especial incidència en la 



  
   

  

 

problemàtica derivada de la nul·litat sobrevinguda d'instruments urbanístics, per a 
això es proposen alternatives jurídiques que suposen una reforma rellevant respecte 
del règim jurídic substantiu i processal actual. 
En concret, partint d'aquesta finalitat, la Proposició contempla una significativa 
modificació de la legislació urbanística i contenciós-administrativa actualment vigent. 
Cal destacar també els següents aspectes que, d'aprovar-se la llei, constituirien una 
novetat significativa en l'esfera jurídic-urbanística: 
 
1. Suposats de nul·litat plena i total: els acords d'aprovació definitiva dels instruments 
de planejament únicament podran considerar-se nuls quan concorri alguna 
d'aquestes quatre situacions: 

 si no hagués tingut lloc el procediment d'avaluació ambiental estratègica, 

exigible conforme a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental; 

 si no s'hagués produït el tràmit d'informació pública; 

 si es constatés que hi ha una contradicció, entre el contingut de l'instrument 

urbanístic i el dels informes sectorials vinculants, que afectés a tot l'àmbit 

regulat per l'instrument urbanístic; o 

 si s'acredités que existeixen vicis greus de ponderació material o substancial 

del model d'ordenació triat, derivats de la inadequació de la memòria o 

justificació de l'instrument d'ordenació, amb les decisions finalment adoptades. 

2. Suposats de nul·litat parcial: la Proposta parteix de l'aplicació expressa a l'àmbit 
urbanístic del principi general de conservació d'actes administratius3, que constitueix 
un pilar tradicional en la defensa i salvaguarda del principi constitucional de seguretat 
jurídica, per promoure la subsistència d'aquells actes que, dictats en aplicació d'una 
disposició anul·lada, haguessin esdevingut fermes. 
 
▪ Propuesta de nueva Ley de Vivienda estatal. 

S’informe que el Ministeri de Foment ha format un grup de treball que està estudiant 

la possibilitat d’aprovació d’una Llei d’habitatge d’àmbit estatal, que defineixi 

conceptes bàsics, tals com l’habitatge principal, habitatge assequible,etc. 

Patrimonial   

▪ Convocatòria d’accés a ajuts per al finançament de l’ICF de promocions 

d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general. 



  
   

  

 

Al DOGC del passat 23 de març de 2018 la RESOLUCIÓ GAH/527/2018, de 16 de 

març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de 

concurrència pública no competitiva, d'ajuts en forma de bonificació dels 

interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions 

d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general (ref. 

BDNS 380552). 

Així doncs, un cop es van aprovar en el seu dia les bases reguladores d’aquets ajuts, 

ara s’ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública 

no competitiva, d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de 

préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats 

a lloguer en règim general per als anys 2018-2042. 

Quantia dels ajuts 

L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 90.000.000,00 d'euros per als 

anys 2018-2042, que seran aportats per l'ICF (Institut Català de Finances), d'acord 

amb el Conveni de col·laboració de data 30 de novembre de 2017. 

L'ajut consisteix en la bonificació del 2,25% del tipus d'interès aplicable a la part 

del préstec que correspon a l'execució dels habitatges. Com s’especifica en les 

bases reguladores dels ajuts (Circular núm. 08/18 de 18 de gener de 2018), els 

préstecs d'aquesta línia s'ajustaran a les condicions essencials següents: 

a) Tipus d'interès: l'interès serà de 4,25% fix, i sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà 

una bonificació del 2,25%. L'import bonificat s'especificarà en la corresponent 

resolució d'atorgament de l'ajut. El finançament corresponent a l'adquisició del sòl on 

es construeixi la promoció d'habitatges, als aparcaments, als trasters o als locals no 

serà bonificable. 

b) Import: l'import mínim del préstec serà de 100.000 euros, i no podrà superar el 

100% del cost d'execució dels habitatges (exclòs el sòl, els aparcaments, els trasters i 

els locals) presentat amb la sol·licitud de qualificació provisional dels habitatges, amb 

un màxim de 100.000 euros per cada habitatge de la promoció finançada. 

c) Termini màxim d'amortització: el termini màxim serà de 25 anys, amb possibilitat 

d'un període de carència d'amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest 

termini. 



  
   

  

 

d) Garanties: hipoteca sobre la construcció per part dels promotors, penyora dels 

drets de crèdit derivats dels contractes de lloguer i totes aquelles considerades 

suficients a criteri de l'ICF. 

e) Desemborsament: durant un termini de fins a 24 mesos i sempre contra 

presentació del justificant. Els justificants seran certificats d'obra i/o certificats del 

taxador de la construcció. 

f) Amortització: el préstec s'amortitzarà per mesos vençuts. 

g) Comissió d'obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec. 

h) Comissió d'amortització anticipada: 0,25%, més els costos de ruptura destinats a la 

cancel·lació de la permuta financera. 

i) Interès de demora: fix del 10,25%. 

L'ICF podrà promoure la revisió dels preus aplicables per a aquesta línia, amb l'acord 

previ amb l'AHC, per raó de la situació del mercat financer, que seran publicats en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els nous preus vigents només s'aplicaran 

a les operacions que es formalitzin a partir de la publicació, tot i que es podran aplicar 

a les modificacions d'operacions anteriors que es formalitzin a partir d'aquest moment. 

A petició del beneficiari, en funció de les possibles dificultats d'aquest per atendre en 

temps i forma les obligacions del préstec, i per intentar donar-li viabilitat, l'ICF podrà 

aprovar la modificació de les condicions d'una operació formalitzada en l'àmbit 

d'aquesta línia, d'acord amb els seus criteris economicofinancers, tot i que les noves 

condicions puguin comportar condicions més beneficioses o oneroses, que no 

suposaran en cap cas un increment de la bonificació d'interessos reconeguda per 

l'AHC. 

Sol·licituds i termini de presentació 

Les sol·licituds d'accés al préstec bonificat s'han de presentar i formalitzar 

telemàticament per mitjà del formulari que està a disposició dels sol·licitants al web 

de l'ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que es detalla a la base 

reguladora 8 de la RESOLUCIÓ GAH/2908/2017, d'11 de desembre, per la qual 

s'aproven les bases reguladores d'accés a ajuts, en forma de bonificació dels 

interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions 



  
   

  

 

d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general (Circular 

núm. 08/18 de 18 de gener de 2018). 

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta 

convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (24 de març de 2018) 

i finalitza el 30 de novembre de 2018. 

▪ Propostes del PSOE, de reforma de la LAU. 

Com ja s’ha anat comentant anteriorment, a finals de març, el Grup Parlamentari 

Socialista del Congrés dels Diputats, va entrar la “Proposición de ley de medidas de 

fomento del alquiler estable de vivienda”. Aquesta proposició, modifica la Llei 

29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (l'apartat 2 de l'article 3, la lletra 

i) de l'article 5, els articles 9 i 10, l'apartat 1 de l'article 13, l'article 14, l'apartat 4 de 

l'article 16, l'apartat 5 de l'article 17, l'apartat 1 de l'article 18, l'apartat 1 de l'article 19, 

l'apartat 2 de l'article 20, l'apartat 8 de l'article 25, els apartats 2, 3 i 5 de l'article 36, a 

més de suprimir l'apartat 2 de l'article 7 i l'apartat 4 l'article 27. També modifica el text 

refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (addiciona dos nous apartats a l'article 2 

i modifica l'apartat 4 de l'article 3, la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 18, el primer 

paràgraf de la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 20).També modifica la LEC (addiciona 

un nou apartat 4 a l'article 150 i modifica l'apartat 6º de l'article 249.19) i la Llei 

35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

(modificant l'apartat 2 de l'article 23 i addicionant un nou apartat 5 a l'article 28, un 

nou apartat 2 a l'article 38 i un nou apartat 6 a l'article 68), a més de la Llei 19/1991, 

de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni i la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 

l'Impost sobre el Valor Afegit. 

Entre altres modificacions, torna a establir el termini de durada (i de pròrroga) dels 

contractes de lloguer per satisfer les necessitats d'habitatge (5 i 3 anys, 

respectivament), deroga la regla per la qual els drets de l'arrendatari eren oposables 

al tercer adquirent de bona fe només si existia inscripció registral. Tornar a establir 

l'IPC com a índex d'actualització anual dels preus. 

En l'àmbit de la legislació del Sòl habilita a diferenciar l'ús d'habitatge habitual o 

permanent d'altres usos residencials en la qualificació del sòl, contemplant dues 

tipologies (habitatge dotacional i habitatge social), i determinant que el sòl per a 

habitatge dotacional és objecte de cessió obligatòria i gratuïta dins dels destinats a 

dotacions públiques i equipaments socials. 



  
   

  

 

També estableix reformes fiscals, implantant beneficis fiscals per a l'arrendador i 

l'arrendatari (sobre la renda derivada del lloguer) i establint estímuls en la tributació 

del patrimoni de l'arrendador (introduint deduccions per a habitatges arrendats). 

També preveu la vinculació entre l'arrendament i la rehabilitació d'edificis i immobles, 

ampliant l'aplicació del tipus de gravamen reduït del 10% en l'IVA previst per a la 

realització d'obres en l'habitatge habitual a les obres en l'habitatge arrendat. 

Fiscal, Mercantil i Comptable 

▪ Sentència del passat 9 de juliol de 2018 del Tribunal Suprem en què 

determina l'abast de la sentència del Constitucional sobre la plusvàlua. 

La Sala Tercera del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat 
contra una Sentència dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia d'Aragó en estimar que aquest va interpretar de manera 
correcta l'ordenament jurídic en considerar que la STC 59/2017, d'11 de maig, 
permet no accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, 
a la devolució dels ingressos efectuats per aquest concepte, en aquells casos 
en els quals no s'acredita per l'obligat tributari la inexistència d'increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, supòsits en els quals els articles 107.1 
i 107.2 a) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) 
resulten constitucionals i, per tant, els ingressos, deguts. 
 
La Sentència interpreta l'abast de la declaració d'inconstitucionalitat continguda 
en la STC 59/2017. Considera, d'una part, que els articles 107.1 i 107.2 a) del 
TRLHL, a tenor de la interpretació que ha de donar-se a la part dispositiva i fonament 
jurídic 5 de la  STC 59/2017, "pateixen només d'una inconstitucionalitat i nul·litat 
parcial". 
 
En relació amb la prova de la inexistència d'una plusvàlua real i efectiva 
obtinguda en la transmissió del terreny, considera el tribunal, en primer lloc, 
que correspon "a l'obligat tributari provar la inexistència d'increment de valor 
del terreny onerosament transmès"; en segon terme, que per acreditar que no 
ha existit la plusvàlua gravada pel IIVTNU "podrà el subjecte passiu oferir 
qualsevol principi de prova, que almenys indiciàriament permeti apreciar-la" 
(com és, per exemple, la diferència entre el valor d'adquisició i el de transmissió 
que es reflecteix en les corresponents escriptures públiques); i, en tercer lloc, 
aportada "per l'obligat tributari la prova que el terreny no ha augmentat de 
valor, haurà de ser l'Administració la que provi en contra d'aquestes 
pretensions per poder aplicar els preceptes del TRLHL que la part dispositiva 
de la STC 59/2017 ha deixat en vigor en cas de plusvàlua". 
 



  
   

  

 

Finalment, considera el Tribunal que en la mesura en què l'existència d'una plusvàlua 
real i efectiva resulta perfectament constatable sobre la base de l'ocupació dels 
mitjans de comprovació que estableix la Llei General Tributària en els articles 105 i 
següents, mitjans que permeten rebutjar que la norma autoritzi a l'Administració per 
decidir amb tota llibertat el valor real del terreny onerosament transmès, no existeix -
en els casos en els quals es liquida el IIVTNU- vulneració de la reserva de llei 
tributària recollida en els articles 31.3 i 133.1 CE, ni té cap fallida el principi de 
seguretat jurídica (art. 9.3 CE). 
 
Proposició de Llei de reforma de la TRLHL en relació a la plusvàlua  
 
Aquesta Sentència del Tribunal Suprem determina l'abast de la Sentència del 
Constitucional sobre l'impost de la plusvàlua en aquests moments, però 
paral·lelament el grup Parlamentari Popular va entrar el passat mes de febrer al 
Congrés dels Diputats 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 que podria 
modificar l'escenari del IIVTNU en un futur. Aquesta modificació de la TRLH en relació 
al IIVTNU està en aquests moments en tràmit d'esmenes al Congrés i per tant encara 
segueix en tramitació parlamentària.L’APCE està seguint amb atenció el 
desenvolupament de la tramitació i qualsevol novetat serà informada puntualment.  
 
▪ Nota en relació als efectes de la sentència del Tribunal Suprem de data 8 de 

juny de 2018 al projecte d’ordre per la qual s’aproven els coeficients 

multiplicadors aplicables al valor cadastral per estimar el valor de 

determinats bens urbans als efectes de la comprovació d’aquest valor en ITP 

i SD.  

El passat 4 de juliol, l’Agència Tributària de Catalunya va fer pública una Nota en 
relació als efectes de la Sentència del Tribunal Suprem de data 8 de juny de 
2018 al projecte d’ordre per la qual s’aproven els coeficients multiplicadors 
aplicables al valor cadastral per estimar el valor de determinats bens urbans als 
efectes de la comprovació d’aquest valor en ITP i SD. 
En ella bàsicament s’explica que en data 8 de maig de 2018 el Tribunal Suprem va 
dictar una Sentència en cassació, dins del procediment contenciós 4202/2017, en la 
que s’estableixen els criteris interpretatius en relació a l’aplicació de l’ordre de 
coeficients aprovada per la Comunitat Autònoma de Castilla La Mancha.  
 
Es conclou en la nota, que resulta evident que en base a aquesta Sentència, 
l’esborrany d’ordre per la qual s’aproven els coeficients multiplicadors 
aplicables al valor cadastral per estimar el valor de determinats bens urbans als 
efectes de la comprovació d’aquest valor en ITP i SD que, recordem, té com a 



  
   

  

 

finalitat l’aprovació i publicació d’uns coeficients per estimar el valor real de 
determinats béns immobles urbans als efectes de comprovació d’aquest valor 
en els impostos esmentats, perd la seva finalitat. Per aquest motiu, es proposa 
retirar el projecte normatiu del SIGOV, mantenir la Instrucció (s’enten la de 2017 
que els hi explicàvem en la Circular 0/10 mencionada anteriorment) per a la 
comprovació dels béns immobles en els impostos esmentats per als fets 
imposables de l’any 2018 i, de cara al proper any, elaborar una instrucció més 
detallada aprofitant tota la tasca realitzada en la redacció de l’esborrany d’ordre, 
a fi d’ajustar els paràmetres de la comprovació prioritària.  
 
En aquest sentit, hem de tenir en compte que el Tribunal Suprem, en la seva 
Sentència de data 21 de maig de 2018, va declarar que la publicació per part de la 
Generalitat de Catalunya d’una Instrucció de comprovació prioritària basada en uns 
coeficients per municipi i tribut, no permet comprovar els valors declarats en base a 
aquesta instrucció, d’acord amb el que preveu l’article 134.1 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre. 
 
▪ Repàs de l’estat dels recursos judicials en tràmit (Reglament Impost 

Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya). 

Es fa un repàs de l’estat dels recursos judicials en tràmit, en relació al recurs contra el 

Reglament Impost Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya, de moment 

aquest procediment continua suspès en el TSJC (suspensió acordada mitjançant un 

auto del passat any 2017) a l’espera de que el Tribunal Constitucional dicti Sentència 

sobre el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern Central contra diversos 

aspectes del Reglament Impost Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya. 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat  

▪ Projecte de Reial Decret de modificació del Codi Tècnic de l’Edificació en 

relació a l’adaptació a la normativa europea d’eficiència energètica dels 

edificis.  

Segons s’explica en el preàmbul del Projecte de Reial Decret de modificació del 
Codi Tècnic de l’Edificació en relació a l’adaptació a la normativa europea 
d’eficiència energètica dels edificis, la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 
2010, estableix l'obligació de revisar i actualitzar els requisits mínims d'eficiència 
energètica periòdicament, a intervals no superiors a cinc anys amb la finalitat 
d'adaptar-los als avanços tècnics del sector de la construcció. Per això, es fa 
necessària aquesta nova revisió del Document Bàsic DB-HE «Estalvi d'Energia». En 
aquesta revisió s'introdueixen modificacions en l'estructura de les exigències bàsiques 



  
   

  

 

per adaptar-les a la normativa europea, es revisen els valors mínims d'eficiència 
energètica que han de complir els edificis i s'actualitza la definició d'edifici de consum 
d'energia gairebé nul. 
D'altra banda, el 5 de desembre de 2013 es va aprovar la Directiva 
2013/59/EURATOM del Consell, per la qual s'estableixen normes de seguretat 
bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions 
ionitzants. En aquesta Directiva s'obliga als Estats membre a establir nivells nacionals 
de referència per a les concentracions de radó en recintes tancats i a adoptar 
mesures adequades per limitar la penetració del radó als edificis. Com a 
conseqüència de l'anterior i per a la transposició parcial d'aquesta Directiva, 
mitjançant aquest Reial decret s'introdueix una nova exigència bàsica de 
salubritat HS 6 de protecció enfront del gas radó per la qual s'obliga al fet que, 
als edificis situats en els termes municipals en els quals s'ha apreciat un nivell 
de risc no menyspreable, es disposin els mitjans adequats per limitar el risc 
previsible d'exposició inadequada en el seu interior, a radó procedent del 
terreny. Aquesta exigència bàsica és desenvolupada mitjançant la inclusió d'una 
nova secció en el document bàsic DB HS de «Salubritat», on es caracteritza i 
quantifica l'exigència, i s'estableixen els criteris per a la verificació i justificació del seu 
compliment. 
Així mateix, tenint en compte els efectes que sobre els tancaments exteriors de 
l'edifici podrien derivar-se de l'increment de les noves exigències reglamentàries 
d'eficiència energètica, es realitzen algunes modificacions en el Document Bàsic DB 
SI de «Seguretat en cas d'incendi», per limitar adequadament el risc de propagació 
de l'incendi per l'exterior de l'edifici. Finalment, també s'inclou en aquest Reial decret 
una actualització de les referències normatives en alguns dels Documents Bàsics del 
CTE. 
 
Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació 

▪ Signatura del Conveni Col.lectiu del sector de la Construcció de la provincia 

de Tarragona pels anys 2018-2021.  

El passat 27 de juny de 2018 es va procedir a la signatura del Conveni Col·lectiu del 
sector de la Construcció de la província de Tarragona amb efectes del 1 de gener del 
2018 fins el 31 de desembre de 2021.  

L’increment del 2018 ha estat del 2% amb efectes retroactius del 1 de gener de 2018.  

El imports de la dieta, mitja dieta i quilometratge pel 2018 son:  

• Dieta: 45,21 euros  

• Mitja dieta: 10,72 euros  



  
   

  

 

• Quilometratge: 0,34 euros  

Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional 

▪ Anàlisi macroeconòmic internacional i espanyol. 

L’economia mundial opera en un entorn de riscos a la baixa. Els indicadors 
econòmics dels últims mesos reflecteixen una lleugera desacceleració del creixement 
global i, en particular, del bloc de països emergents, que pateix l’enduriment gradual 
de les condicions financeres globals i el clima de major incertesa política i econòmica 
(intensificat, en l’últim mes, per la imposició de nous aranzels entre els EUA i la Xina). 
Economies que ja fa temps que figuraven en la llista de fràgils, com Turquia i 
l’Argentina, comencen a encarar un procés d’ajust per corregir els elevats 
desequilibris acumulats en els últims anys. En un segon pla queda un grup mes ampli 
de països (entre els quals trobem Malàisia, el Brasil, Rússia o l’Índia), els quals, en 
principi, gracies a uns fonaments macroeconòmics generalment sòlids, haurien de 
poder capejar el canvi d’entorn. No obstant això, tenen fonts de feblesa 
idiosincràtiques (en uns casos, la sostenibilitat de les finances publiques; en uns 
altres, la dependència del finançament exterior o la sensibilitat a les condicions 
financeres globals, etc.), que els situen en el focus d’atenció dels inversors. A mes a 
mes, a tot plegat cal afegir el paper central d’una economia xinesa que, com ho 
corroboren els indicadors mes recents, es continua desaccelerant. En aquest context, 
al setembre, els actius financers de les economies emergents van començar el mes 
arrossegant el to erràtic de l’agost, durant el qual havien patit turbulències 
significatives, tot i que van recuperar una mica de terreny amb el pas de les 
setmanes. 
 
L’enduriment de la política monetària de la Reserva Federal dels EUA (Fed) es una 
de les principals forces motores del tensionament de les condicions financeres 
globals. En efecte, als EUA, els indicadors dibuixen una economia en plena ocupació 
(amb una taxa d’atur en un baix 3,9%), amb un creixement dinàmic i amb tendències 
inflacionistes fermes i coherents amb l’objectiu de la Fed. Així, al setembre, la Fed va 
dur a terme la tercera pujada de tipus de l’any (en 25 p. b., fins a l’ interval 2,00%-
2,25%) i va reafirmar la seva intenció de mantenir una via d’increments graduals dels 
tipus d’interès de referència en els propers trimestres. Per la seva banda, a la zona de 
l’euro, el Banc Central Europeu (BCE) va fer una lectura positiva de l’escenari 
macroeconòmic en la reunió del setembre i va reiterar la intenció de mantenir la 
retirada suau de l’estímul monetari (final de les compres netes d’actius al desembre 
del 2018 i sense canvis en els tipus d’interès de referència fins desprès de l’estiu del 
2019). De fet, l’alentiment del creixement de la zona de l’euro des de l’inici d’engany 
es degut, en gran part, a un menor dinamisme de la demanda exterior, mentre que el 
consum i la inversió mantenen un bon to. Així, es probable que, en els propers 
trimestres, l’expansió econòmica de la zona de l’euro prossegueixi a un ritme una 



  
   

  

 

mica inferior al de l’any passat i pateixi un entorn exterior menys favorable, però amb 
el suport encara de la demanda domestica i amb ritmes mes coherents amb la mitjana 
històrica. 
 
L’economia espanyola modera el ritme de creixement de manera gradual, en una 
dinàmica esperada i que reflecteix l’esvaïment dels factors que han estimulat de 
forma temporal l’economia en els últims anys (com els baixos preus del petroli, uns 
tipus d’interès en mínims històrics o la depreciació de l’euro). Això queda ben reflectit 
en la revisió de la sèrie històrica del PIB que realitza l’ INE cada any, on s’observa 
que el creixement va ser del 3,6% el 2015 (una mica superior a l’estimat inicialment) i 
que es va desaccelerar fins al 3,2% el 2016 i el 3,0% el 2017 (en els dos casos 1 
dècima per sota del publicat prèviament). De tota manera, aquesta tendència no 
entela el bon funcionament que continua exhibint l’economia, que queda ben reflectit 
en les ultimes dades del mercat laboral, on la creació d’ocupació mante un ritme 
vigorós (el 2,9% interanual a l’agost i al setembre). Així, en els propers trimestres, 
esperem que prossegueixi la desacceleració suau del creixement, gracies, sobretot, a 
la desacceleració del sector exterior (llastat pel menor vigor de la zona de l’euro i per 
la fortalesa de les importacions). Pel que fa a la demanda interna, tot i que esperem 
que perdi una mica de forca, tot fa pensar que continuarà registrant un ritme d’avanç 
robust. 
 
▪ Sector immobiliari: situació i perspectives. Actualització de dades del 

rellotge immobiliari. Espanya i Catalunya. 

El mercat immobiliari consolida la tendència alcista. El preu de l’habitatge que 
publica l’ INE, basat en transaccions, va augmentar el 6,8% interanual en el 2T 2018, 
6 dècimes per damunt del valor observat en el 1T i de la mitjana del 2017. Per la seva 
banda, els preus que publica el Ministeri de Foment, basats en taxacions, van pujar el 
3,8% interanual en el 2T i consoliden la tendència alcista en el preu de l’habitatge 
iniciada el 2015. Així mateix, pel costat de la demanda, continua el dinamisme en la 
compravenda d’habitatges, que va augmentar el 12% interanual en l’acumulat de l’any 
fins al juliol. Pel costat de l’oferta, els visats d’obra nova van avançar un notable 24% 
interanual en l’acumulat de l’any fins al maig. D’aquesta manera, els indicadors 
reflecteixen unes perspectives favorables de cara als propers trimestres. 

Finalment, s’apunten les últimes dades del rellotge immobiliari. Un rellotge que 
comparat amb el que es va analitzar fa poc més d’un any abans i actualitzat amb 
dades reals en lloc de previsions, ha complert les expectatives, si ben cert és que no 
d’una manera tan pronunciada, afavorida per la bona salut del sector. A l’espera de 
que surtin dades corresponents a la segona meitat de l’any, es pot determinar que el 
sector continua en fase d’expansió. 



  
   

  

 

Seguint la metodologia emprada en els rellotges immobiliaris analitzats en períodes 
anteriors on els mercats de Catalunya i Espanya es situaven  a començament del 
2014 sortint d’una llarga fase, que comprenia gairebé sis anys de contracció (període 
2008-2013), cap a mitjans de 2013 i en el 2014, el mercat ja es situava dins la fase 
d’estabilització. Actualment, amb dades reals fins el primer semestre de 2018, els 
valors de les compravendes d’habitatges i de l’indicador de preus continuen 
presentant signes positius mantenint-se dins de l’etapa d’expansió, que ja comprèn 
des de l’any 2015 fins de moment, el present. (Recordem que l’evolució del 
creuament dels indicadors avancen al llarg de quatre fases diferents: una seria la fase 
d’expansió, una altra de desacceleració, la fase de contracció i la d’estabilització). 

Segons el rellotge comparatiu i amb previsió de compravendes i preus dels habitatges 
fins el final de l’any, el sector entraria en una fase més madura del cicle amb la 
consolidació de les bones xifres assolides en compravendes i creixements més 
moderats en els preus. Sembla per tant, que el mercat immobiliari continuarà 
experimentant millores substancials tot i fer-ho a un ritme més prudent. En l’actualitat 
ens trobem en plena expansió que es caracteritza per augments dels preus i de les 
transaccions, si be s’espera que de cara als propers anys es moderi el creixement 
tant dels preus com de les compravendes i que el rellotge s’estabilitzi dins el quadrant 
de l’expansió durant un període més extens de temps, en comparació amb cicles 
anteriors. 

Cal dir que, s’evidencia l’ heterogeneïtat del sector, i es continua evolucionant de 
manera divergent segons les zones, per la qual cosa els mercats locals vénen 
funcionant a diferents velocitats. En aquest sentit cal apuntar que, en localitzacions 
com grans nuclis urbans com és el cas de Madrid o Barcelona, que van liderar la 
recuperació del mercat residencial a Espanya i, on els factors com la demanda i 
l’oferta han pressionat a l’alça els preus amb una velocitat prou important, fan 
preveure en aquest sentit una moderació més propera que en altres localitzacions on 
encara els hi queda recorregut com és el cas d’aquelles localitzacions colindants als 
grans nuclis i que estan vivint l’efecte “taca d’oli” derivat de la descentralització de la 
demanda per preu. 

El sector és totalment cíclic i amb aquest anàlisi tornen les reflexions entorn a un 
possible canvi de tendència en el mercat residencial que ens fes passar a una altra 
fase. Pot ser, però, el que sembla clar, és que de produir-se un canvi en la tendència, 
la situació d’ajust seria molt més suau de la que el sector va patir fa una dècada. 

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 


