
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
Núm. 1/2019 

1 de febrer de 2019 
 

 
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 del President de l’ APCE Catalunya. 

El senyor Lluis Marsà, comenta que abans de la reunió s’ha fet la presentació als 
mitjans de comunicació locals de l’estudi d’oferta que l’ APCE ha elaborat per tercer 
any consecutiu de l’àmbit de Catalunya (anteriorment es feia només de la província 
de Barcelona), i que al ser la tercera ocasió, ja tenim dades comparatives. S’observa 
que a diferència de Barcelona i Girona, Tarragona encara està per sota de l’activitat 
que li correspondria tant per el nombre d’habitants de la demarcació, com per la 
importància econòmica (turisme, petroquímiques, Port Aventura, etc.) de la província 
en l’àmbit català i espanyol. 
 
Tot fa preveure que en un breu termini l’activitat hauria de remuntar d’una manera 
important, sobretot per l’acumulació de demanda continguda durant els deu anys de 
crisi, i, que igual que ha passat en d’altres zones, començarà previsiblement per la 
reposició, però també per l’habitatge turístic sobretot en la zona 
Vilaseca,Salou,Cambrils. 
 
En relació amb la situació general del sector, indica que es positiva, si bé la forta 
inestabilitat política general, generen molta preocupació, sobretot la cada vegada més 
significativa i per desgracia determinant deriva populista. 

 
2. Informe de l’activitat de representació institucional. 

El senyor Daniel Roig, president de la Comissió de Tarragona, indica que després de 
l’acte previ, i de la intervenció del Sr. Marsà, tenint en compte l’hora, i l’extens ordre 
del dia, que únicament vol indicar que aquest any està previst repetir la jornada sobre 
turisme residencial, que ja es un clàssic, i que també intentarem que les reunions 
ordinàries previstes en el calendari de la Comissió tinguin un acte previ obert a 
empreses no associades. 
 
 
 

 



  
   

  

 

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

El Director General i el Secretari General Tècnic de l’ APCE, desenvolupen a 
continuació, aquest punt de l’ordre del dia: 
 
Urbanisme i Habitatge 
 
▪ Col·laboració en la promoció d’edificis residencials en lloguer en sòl 

municipals amb l’Ajuntament de Tarragona. 

Es dona la benvinguda al gerent de l’Empresa Municipal, recentment incorporada com 
associada, el qual explica que com es sabut la ciutat té una manca important 
d’habitatges públics per atendre les diferents necessitats, i que el problema es la 
manca de sòl públic finalista, estant realment pendents dels nous desenvolupaments. 
En tot cas continuen amb la idea clara de que quan tinguin un projecte, informaran 
per veure den que la convocatòria – concurs pugui esser viable. 
 
▪ Proposta de modificació puntual de places d’aparcament a Reus. 

Es va presentar la proposta de l’ APCE, i estem pendents de la resposta municipal. 
 
▪ Reserves d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat. 

Es fa una breu explicació del que ha passat a la ciutat de Barcelona, amb la 
modificació del PGM, establint la obligatorietat de construir un 30% d’habitatge 
protegit de règim general de venda o lloguer el els sòls urbans consolidats, amb un 
sostre potencial residencial de més de 600 m2. 
 
S’indica que clarament els ajuntaments no tenen competències, per fixar una 
obligació com aquesta, que qui la determina es el Govern Central amb la Llei de Sòl i 
Valoracions. La APCE té en estudi presentar un recurs contenciós administratiu 
contra la norma. 
 
▪ Certificats d’Aprofitament Urbanístic. 

Últimament s’estan produint moltes suspensions d’àmbits de planejament, en sòl urbà 

consolidat, en diversos Ajuntaments de Catalunya, i amb la particularitat de que 

suspenen totes les llicències (com a Horta Guinardó a Barcelona, per exemple o 

inclús en tot el terme municipal, com recentment a fet Lleida). 

 



  
   

  

 

Quan la suspensió prové d’una aprovació inicial de la revisió o formulació d’un nou 

POUM, és menys imprevist per les empreses propietàries de sòls, ja que hi ha hagut 

tota una tramitació prèvia, però si es tracta d’una modificació puntual de planejament, 

sol ser menys conegut i agafa per sorpresa a les empreses. 

 

Es per tot això, que recomanem tenir sempre vigent un certificat d’aprofitament 

urbanístic, que es l’única garantía que protegeix a la propietat d’un sòl, davant 

de modificacions de planejament i de les suspensions de llicències. 

 
▪ Proposta de mesures urgents en matèria d’habitatge. 

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. 
 
També en l’àmbit català s’està treballant en mesures vinculades a la regulació de 
l’habitatge protegit. 
 
▪ Pla d’Habitatge: convocatòria d’ajuts a la promoció de lloguer 2019. 

A partir de l’aprovació del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i el Conveni Signat amb 
la Generalitat, està previst que aquest primer semestre de 2019 s’aprovi una 
convocatòria d’ajudes per a promocions de lloguer. 
 
Patrimonial   
 
▪ Derogació del Reial Decret-llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures 

urgents en matèria d'habitatge i lloguer. 

El BOE del 24 de gener de 2019 va publicar la “Resolución de 22 de enero de 2019, del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler”. 
 
La vigència del  “Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler”  ha quedat sense efecte i torna a ser d’aplicació la 
Llei 29/1994 de 24 de novembre, reformada per la “Ley 4/2013, de 4 de junio, de 
medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas”. 
 



  
   

  

 

Els contractes d’arrendaments firmats a l’empara de la legalitat del Reial Decret-llei 

21/2018 són plenament vàlids i s’han de regir per la legalitat del mateix durant tota 

la vigència del contracte. 

 
▪ Acord del Consell de Ministres pel desistiment parcial dels recursos al TC de 

les Llei 24/2015 i 4/2016 sobre emergència habitacional. 

Com ja s’havia comentat el Consell de Ministres del passat 2 de novembre va 
autoritzar sol·licitar al president del Govern la retirada dels recursos que havia 
plantejat l'anterior Govern davant el Tribunal Constitucional contra les lleis 24/2015 i 
4/2016 sobre emergència habitacional, aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
De moment s’està a l’espera de que el Tribunal Constitucional dicti un Auto o 
Sentència tenint el Govern Central per desistit parcialment dels recursos contra les 
lleis 24/2015 i 4/2016 sobre emergència habitacional per acabar de determinar quins 
són els articles afectats. Tot aquest procediment de desistiment parcial esdevindrà 
efectiu quan es publiqui al BOE. 
 
Fiscal, Mercantil i Comptable 
 
▪ Derogació del Reial Decret-llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures 

urgents en matèria d’habitatge i lloguer. 

El Reial Decret-llei 21/2018 també regulava, entre altres aspectes, l’exempció en 
l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
aplicable als arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent. L’Agència 
Tributària de Catalunya va emetré un comunicat afirmant que aquesta exempció 
quedaria sense efecte a partir de la data de publicació efectiva en el BOE de la 
Resolució del Congrés dels Diputats per la qual s’ordeni la publicació de l’acord 
de derogació del Reial Decret-llei 21/2018 esmentat, fet que finalment va passar el 
dia 24 de gener de 2019, i per tant l’exempció en l'Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats aplicable als arrendaments d’habitatges 
per a ús estable i permanent ha quedat sense efecte. 
 
▪ Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2019. 

L’Acord de Pressupostos Generals de l’Estat 2019 que ha estat pactat entre el 
Govern de l’Estat i el Grup de Unidos Podemos, conté un capítol dedicat a les 
mesures fiscals. Concretament en aquest capítol s’especifiquen les següents 
mesures, que es recullen de forma literal al document les més importants: 
 
 



  
   

  

 

Impost de societats:  
 
Creació del tipus mínim del 15%  
 
Limitacions a les exempcions dividends/plusvàlues.  
 
Disminució del tipus nominal del 25% al 23% per a petites empreses. 
 
Major control sobre les SICAV  
 
Atorgar als òrgans d'inspecció de l'Agència Tributària la competència per declarar a 
efectes exclusivament tributaris l'incompliment dels requisits establerts per les SICAV 
en la normativa financera.  
 
Tributació de les SOCIMIS.  
 
Les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió al Mercat Immobiliari (SOCIMI) tenen el 
règim especial de tributació de les Institucions d'Inversió Col·lectiva. S'acorda aplicar 
un tipus de gravamen del 15% sobre els beneficis no distribuïts per aquest tipus 
d'entitats.  
 
Impost sobre les transaccions financeres.  
 
Es crearà un Impost sobre les Transaccions Financeres, consistent a gravar amb un 
0,2% les operacions de compra d'accions espanyoles executades per operadors del 
sector financer.  
 
Impost sobre determinats serveis digitals. 
 
 Es crea un Impost sobre Determinats Serveis Digitals amb la finalitat de gravar 
aquelles operacions de l'Economia digital que actualment no tributen, en línia amb les 
recomanacions de la Unió Europea. Únicament tributaran les empreses amb 
ingressos anuals totals mundials d'almenys 750 milions € i amb ingressos a Espanya 
superiors als 3 milions €.  
 
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  
 
S'incrementen dos punts els tipus impositius sobre la base general per als 
contribuents que tinguin rendes superiors a 130.000 euros i quatre punts per a la part 
que excedeixi de 300.000 euros.  
 
 



  
   

  

 

Impost de Patrimoni  
 
S'acorda incrementar el 1% en l'Impost de Patrimoni a les fortunes de més de 10 
milions d'euros.  
 
Impost sobre el Valor Afegit.  
 
• Aplicació del tipus reduït en l'IVA per als productes d'higiene femenina, que 
passaran del 10% al 4%.  
 
• Igualment, es reduirà el tipus de gravamen d'IVA dels serveis veterinaris al tipus 
reduït del 10%.  
 
Lluita contra el frau.  
 
Llista de paradisos fiscals.  
 
Limitacions a l'ús efectiu a 1.000 euros.  
 
Reforçar la llista de morosos de la AEAT.  
 
Prohibició d'amnisties fiscals. 
 
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. 

Com ja es va explicar en anteriors ocasions, segons s’especifica 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.  
 
Esta previst en quan a la tramitació de la normativa que s’aprovi cap al final del primer 
semestre de 2019 i que incorpori-hi una vacatio legis de 9 mesos per la seva entrada 
en vigor efectiva. El ser una normativa tècnica provinent de directives europees, en 
principi no afectaria que hi hagués un canvi de govern. 
 
▪ Cànon sobre deposició controlada dels residus de la construcció. 

La Fundació dedicada a la gestió dels recursos del cànon sobre deposició controlada 
de residus de la construcció, està estudiant la possibilitat que s’orienti la gestió d’ajuts 
o subvencions per a obres que tinguin afectacions de patologies d’amiant. 
 
Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional 
 

▪ Estudi de la Oferta de nova construcció a Catalunya 2018. 

En l’estudi de l’Oferta d’habitatges lliures d’obra nova a Catalunya 2018, es comença 
destacant l’ importància d’aquest tercer estudi amb una extensió territorial global per 
tots els municipis de la comunitat catalana on els resultats ens donen una ampliació 
de les variables a analitzar més extenses a nivell quantitatiu i qualitatiu i explica els 
principals resultats obtinguts. 
 
CATALUNYA 
 
El cens de 2018 ha inclòs els 947 municipis que conformen Catalunya, en els quals 
s’han inventariat 1.214 promocions d’obra nova amb un total de 5.813 habitatges a la 
venda. 
 



  
   

  

 

Dels 947 municipis, 354 tenen promocions actives. Aquest 37,4% de municipis amb 
promocions actives són els que incorporen el 89,5% del total de la població a 
Catalunya (6.765.615) amb una ràtio de 1.300 habitants, per habitatge en oferta. 
 
Les dades de població indiquen per tant un desequilibri territorial en l’oferta existent. 
Més concretament, mentre en els 23 municipis de més de 50.000 habitants s’hi 
localitzen en tots ells promocions, aquesta presència es va reduint, en paral·lel al 
nombre d’habitants, arribant al 7,1% en els 338 municipis de menys de 500 habitants.  
 
Aquest desequilibri es reprodueix a nivell comarcal, les diferències són notables - 
mentre al Solsonès no hi ha cap promoció i a Les Garrigues o la Terra Alta hi ha 1 
promoció a cadascuna, al Barcelonès se n’han registrat 168. A escala provincial, a 
Barcelona es localitzen el 52,3% de les promocions, a Girona el 22,2% de les 
promocions, a Tarragona el 14,0% de les promocions  i a Lleida l’11,4% de les 
promocions. 
 
Promocions i habitatges 
 
A Catalunya, s’han censat un total de 1.214 promocions d’obra nova amb un total de 
5.813 habitatges, dels que el 40,4% estaven a la venda. Aquesta oferta activa, en 
funció de les promocions, té força dissemblança, per exemple, en les 5 promocions 
de La Ribera d’Ebre hi ha un 79,8% d’habitatges que resten per vendre mentre que 
en les 12 promocions de la Garrotxa hi ha únicament un 19,3% d’habitatges. D’altra 
banda, el 40,4% dels habitatges ofertats a la venda en el conjunt de les promocions, 
es tradueix en un 37,0% d’habitatges entre les promocions finalitzades i en un 46,3% 
d’habitatges entre les promocions en fase constructiva. 
 
Per tipologies edificatòries, destaquen els habitatges en plurifamiliar de bloc tancat, 
concretament el 68,4% dels  habitatges, mentre que els de plurifamiliar de bloc obert 
assoleixen el 16,0%. A una certa distància, es situen els habitatges unifamiliars 
adossats (9,6%), i encara a més distancia els unifamiliars aïllats (5,9%). 
 
Tots els habitatges inclosos a l’estudi es consideren d’obra nova: el 93,2% habitatge 
de nova construcció, reduïnt-se la rehabilitació integral a un 6,8% (tot i que quasi bé 
duplica el percentatge respecte el 2017), i es concentra principalment a la comarca 
del Barcelonès, situant-se en aquest territori 49 de les 68 promocions registrades a 
Catalunya que corresponen a 333 dels 398 habitatges censats. 
 
Anàlisi per províncies  
 
La província de Barcelona té la mitjana més alta de preu per m² útil (3.809€), 
mitjana que rep una pressió força determinant de la comarca del Barcelonès on el 



  
   

  

 

preu del m² útil arriba a assolir els 6.355€ i en menor mesura del Garraf i el Baix 
Llobregat que assoleixen els 3.485€ i 3.437€ respectivament. La mitjana de superfície 
de la província assoleix els 105,6m2amb un preu de venda mitjà de l’habitatge de 
393.705€. 
 
Indicar que la presència de la ciutat de Barcelona incideix sobre les mitjanes de forma 
determinant, tant per la seva aportació quantitativa com qualitativa, amb una 
superfície més reduïda (90,6m2) i amb un preu força més alt (658.091€) determina el 
comportament de la comarca del Barcelonès i de la província de Barcelona. 
 
La província de Girona tot i disposar de les mitjanes més altes de superfície 
(125,2m²), esdevé en la segona posició –darrera de Barcelona–, en el preu global 
(383.630€) i en el preu m2 útil (2.828€), mitjana força condicionada a l’alça per la 
pressió sobre el nombre d’habitatges i sobre la mitjana de superfície i del preu de la 
comarca del Baix Empordà. Amb els preus per m2 útil més baixos es situarien les 
comarques del Ripollès i Pla de l’Estany. 
La província de Lleida obté les mitjanes més baixes de preu d’habitatge (110.409€), 
de preu metre quadrat útil (1.283€) i la superfície (84,0m²). La Vall d’Aran tensiona la 
mitjana del preu del metre quadrat útil cap amunt (2.576€ per m2 útil), mentre que el 
Pla d’Urgell ho fa en sentit invers (726€ per m2 útil) 
 
La província de Tarragona obté la tercera mitjana més alta de superfície (86,3 m²), 
de preu de l’habitatge (148.753€), i de preu per metre quadrat de superfície útil 
(1.701€). Les comarques del Baix Camp (2.114€ per m² útil) i del Tarragonès (2.111€ 
per m² útil) són les que pressionen la mitjana cap a l’alça i la Conca de Barberà (889€ 
per m² útil) i el Montsià (902€ per m² útil) les que pressionen la mitjana a la baixa. 
 

4. 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 
 
 
 
 


