
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 
Núm. 2/2019 

26 d’abril de 2019 
 
 
Convocada formalment, es va celebrar la reunió de la Comissió Territorial de la 
Província de Lleida de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de 
Catalunya. 
 

 
1. Informe de l’activitat de representació institucional. 

El Secretari General Tècnic de l’ APCE, excusa l’absència de la Presidenta de la 
Presidenta de la Comissió, que es troba de viatge. 
 

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

Urbanisme i Habitatge 
 

▪ Pla d’ordenació urbanística municipal de Lleida (POUM). Estat de 
tramitació. 

Es comenta que les actuals tensions entre els diferents grups polítics, en plena pre -
campanya, i especialment dels dos grups que varen recolzar al PSC en l’aprovació 
inicial, poden comportar que finalment no s’acabi aprovant abans de les eleccions 
municipals, que es el que persegueix el PSC. 

▪ Aprovació definitiva Ordenança del Paisatge de Lleida. 

El Butlletí Oficial de la Província de Lleida va publicar “l’ Aprovació definitiva 
Ordenança del Paisatge de Lleida” el passat mes de gener i va entrar en vigor un 
mes després de la seva publicació, és a dir, el passat 15 de febrer de 2019. 
Principals disposicions 
 
La nova normativa regula la protecció del paisatge fomentant els seus valors ambientals 
i culturals. També es té especial incidència per les àrees urbanes de tractament 
paisatgístic especial, que són el Centre Històric, el Turó de la Seu Vella, el Turó de 
Gardeny, el Parc dels Camps Elisis i la façana fluvial, així com els àmbits rurals d'interès 
paisatgístic, que inclouen, entre molts d'altres, el parc de la Mitjana, l'espai fluvial del riu 
Segre, els Aiguamolls de Rufea i les vores dels canals. 
 



  
   

  

 

Es regulen aspectes relatius a construccions, instal·lacions i altres elements que 
puguin tenir incidència en el paisatge. Així, es defineix com s'ha d'actuar en façanes, 
parets mitgeres, terrats i balcons, cobertes, solars sense edificar, locals tancats, 
zones verdes, terrasses i paradetes de fira, entre altres àmbits.  
 
Algunes de les mesures previstes són la necessitat d'adequar les noves edificacions 
a les característiques de l'entorn; l'obligatorietat de donar tractament de façana i 
integrar en el paisatge les parets mitgeres; que l'Ajuntament pugui ordenar la 
retirada o la reconstrucció de conductes o instal·lacions que perjudiquen la 
percepció de la façana; que les operadores de telecomunicacions hagin de compartir 
emplaçaments per les antenes sempre que sigui possible, entre d’altres. 
 
Pel que fa a l'àmbit rural, la normativa regula les construccions, les activitats 
agràries i les seves edificacions vinculades, els tancaments de finques, els canals 
de reg, els canvis en l'àmbit parcel·lari, la senyalització i el manteniment de marges i 
camins. 
 
Se segueix una estratègia d'integració paisatgística de les construccions, evitant 
els eixos visuals principals, aprofitant la topografia del terreny per soterrar o 
ocultar les edificacions i promovent la rehabilitació d'edificis existents abans que 
la construcció d'altres nous. Es regulen aspectes com la instal·lació de captadors 
solars, antenes, tanques, conduccions i elements d'enllumenat. També es tenen en 
compte altres vinculats amb activitats productives, com l'homogeneïtzació de materials i 
formes dels hivernacles, la instal·lació de sitges, mesures correctores de l'impacte 
paisatgístic de les activitats extractives i pantalles visuals per activitats econòmiques no 
agràries. No es permet alterar la morfologia del territori, per exemple per fer-hi basses o 
bancals, sense autorització expressa. 
 
Finalment, l’ordenança també estableix una sèrie de normes per als espais industrials, 
comercials i de serveis i sectors d’activitat econòmica. 
 

▪ Sentències del Tribunal Constitucional sobre les Lleis Catalanes, Llei 
24/2015 i 4/2016, sobre emergencia habitacional i novetats. 

El Tribunal Constitucional, finalment s’ha pronunciat a través de dues Sentències 
sobre l’acord que van arribar el Govern Central i la Generalitat el passat novembre de 
2018 per la retirada dels recursos que havia plantejat l'anterior executiu davant el 
Tribunal Constitucional contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i la 
Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge 
de les persones en risc d'exclusió residencial. 



  
   

  

 

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
 
El BOE del passat 22 de febrer va publicar la “Sentencia 13/2019, de 31 de enero de 
2019. Recurso de inconstitucionalidad 2501-2016. Interpuesto por el Presidente 
del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Competencias 
sobre consumo, legislación procesal, derecho civil, ordenación crediticia y 
económica general: nulidad de los preceptos legales autonómicos que 
establecen un procedimiento judicial para resolver las situaciones de 
sobreendeudamiento y regulan determinados efectos de la cancelación y 
cesión de créditos hipotecarios. Voto particular”. 
 
En la Sentència, bàsicament, el Tribunal Constitucional accepta el desistiment 
parcial sol·licitat per part de l'Advocat de l'Estat respecte de la impugnació 
promoguda contra els articles 2.2 (Procediment extrajudicial per a la resolució 
de situacions de sobreendeutament), 5 (apartats 1 a 4 i 9) (Mesures per a evitar 
els desnonaments que puguin produir una situació de manca d’habitatge) i 7 
(Mesures per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc 
d’habitatges assequibles de lloguer) i les disposicions transitòria segona 
(Obligació d'oferir un lloguer social) i final tercera (Modificació de la Llei 18/2007 
, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge) de la Llei 24/2015 que fins aquest 
moment estaven suspesos i ara tornen a estar vigents i per tant són ja 
plenament aplicables.  
Per contra accepta el recurs d’inconstitucionalitat contra els articles 3 
(Procediment judicial per a la resolució de situacions de sobreendeutament) i 4 
(Extensió de la cancel·lació del passiu)  i de la disposició addicional (Cessió de 
crèdits garantits amb l'habitatge) de la Llei 24/2015, que són declarats 
inconstitucionals i per tant queden fora de l’ordenament jurídic. 
 
Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les 
persones en risc d'exclusió residencial 
 
Per altre banda el BOE del passat 14 de febrer de 2019 va publicar la  “Sentencia 
8/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4752-2017. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de 
protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión 
residencial. Competencias sobre vivienda: nulidad de los preceptos legales 
autonómicos relativos a la expropiación del uso de la vivienda (STC 93/2015)”. 



  
   

  

 

Com en el cas anterior, la Sentència accepta el desistiment parcial de l'Advocat de 
l'Estat, de la impugnació promoguda contra els articles 8 e) (Funcions de la 
Comissió d'Habitatge i Assistència per a Situacions d'Emergència Social), 10.1 
(Mediació en l'àmbit del consum), 14.8 (Acords de la Comissió d'Habitatge i 
Assistència per a Situacions d'Emergència Social), 15 (Expropiació forçosa 
d'habitatges), 16 (Obligació de reallotjament en determinats supòsits de 
persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial), disposició final 
tercera, apartat 3 (Modificació de la Llei 18/2007 , del 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge) i disposició final sisena (Criteris de regulació dels arrendaments 
urbans) de la Llei 4/2016, i per tant són ja plenament aplicables. 
 
Per contra estima parcialment el recurs d'inconstitucionalitat i, en conseqüència, 
declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels apartats 3, 4 i 5 de l'article 17 
(Expropiació de l'ús) de la Llei 4/2016, que queden fora de l’ordenament jurídic. 
 
Patrimonial 
 

▪ Col·laboració entre Fons d’inversió i Promotors immobiliaris per al 
desenvolupament d’edificis residencials de lloguer. 

Es posa en coneixement dels assistents que hi han Fons d’inversió disposats a 
participar i/o adquirir promocions immobiliàries d’edificis residencials de lloguer. 
 

▪ Reial Decret-llei 7/2019, de 1 de març, de mesures urgents en materia 
d’habitatge i lloguer. 

El BOE núm.55 de 5 de març de 2019, va publicar el “Real Decreto-ley 7/2019, de 1 
de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler”. Les 
disposicions d'aquest Reial decret llei van entrar en vigor el 6 de març de 2019. 
Recordem que l'actual Govern central (en aquests moments en funcions), ja va 
intentar per mitjà del “Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y alquiler” una reforma semblant a la que ara s'ha 
aprovat (encara que amb algunes novetats que seran explicades més endavant), però 
el Reial decret llei 21/2018 va ser finalment derogat pel Congrés dels Diputats 36 dies 
després de la seva entrada en vigor al no ser convalidat (del 19 de desembre de 2018 
al 24 de gener de 2019, data de publicació en el BOE de l'acord de derogació per part 
del Congrés). Els contractes d'arrendaments signats 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. 
 
El present Reial decret llei 7/2019 s'estructura en quatre títols, i es compon de cinc 
articles, tres disposicions addicionals, dues disposicions transitòries i tres disposicions 
finals. El Reial Decret modificada articles de les següents lleis: Llei 



  
   

  

 

d'Arrendaments Urbans, Llei de Propietat Horitzontal, Llei d'Enjudiciament Civil, 
Llei d'Hisendes Locals i Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats. 
 
Llei d'Arrendaments Urbans (LAU): 
 
S'estableixen diferents modificacions de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
arrendamientos urbanos entre les quals destaca l'extensió dels terminis de la 
pròrroga obligatòria i la pròrroga tàcita dels contractes d'arrendament 
d'habitatge. Es recuperen els terminis establerts amb anterioritat a la reforma 
liberalitzadora operada per la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización 
y fomento del mercado del alquiler de viviendas.. D'aquesta manera, s'estableix en 
cinc anys el període de pròrroga obligatòria, excepte en cas que l'arrendador 
sigui persona jurídica, supòsit en que es fixa un termini de set anys. 
Quant a la pròrroga tàcita, s'estableix que, arribada la data de venciment del 
contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, i una vegada transcorregut el 
període de pròrroga obligatòria, si no existeix comunicació d'alguna de les parts en la 
qual s'estableixi la voluntat de no renovar-lo realitzada amb quatre mesos 
d'antelació a la finalització dels cinc o set anys en el cas de l'arrendador i amb 
dos mesos d'antelació en el cas de l'inquilí, es prorrogarà anualment el 
contracte durant tres anys més. A més, s'estableixen modificacions que incideixen 
en el moment de la subscripció dels contractes d'arrendament. D'una banda, es 
fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties 
addicionals a la fiança que poden exigir-se a l'arrendatari, ja sigui a través de 
dipòsit o d'aval bancari, i tret que es tracti de contractes de llarga durada. I, 
d'altra banda, s'estableix per Llei que les despeses de gestió immobiliària i de 
formalització del contracte seran a càrrec de l'arrendador, quan aquest sigui 
persona jurídica.  
 
També es recull en el títol I una precisió tècnica en l'exclusió de l'àmbit d'aplicació de 
la Llei d'Arrendaments Urbans de la cessió temporal de l'ús que comporta 
l'activitat dels denominats habitatges d'ús turístic, suprimint la limitació que 
aquestes hagin de ser necessàriament comercialitzades a través de canals d'oferta 
turística i remetent específicament a el que s'estableix en la normativa sectorial 
turística que resulti d'aplicació. Finalment en aquest mateix títol es recullen algunes 
altres modificacions menors en la LAU. 
 
Fiscal, Mercantil i Comptable  
 

▪ Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles per al 2019. 



  
   

  

 

La Instrucció de comprovació de valor dels béns immobles que s’aprova cada 
any estableix criteris de comprovació prioritària. Les oficines gestores dels 
impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i 
successions i donacions, han de classificar les declaracions dels valors dels 
immobles en expedients de comprovació prioritària i expedients de no 
comprovació. En qualsevol cas, en tots els expedients de comprovació de 
valors ha de constar el motiu pel qual la declaració es classifica com a de 
comprovació prioritària o de no comprovació. En el primer cas, han de constar 
també les actuacions subsegüents en ordre a la determinació del valor dels 
béns i drets. 
 
En quan als valors bàsics que l'Agència Tributària de Catalunya publica anualment 
estableixen el que l'Administració entén com a valor real (o de mercat) a fi de 
comprovar el valor dels béns immobles a Catalunya a efectes dels impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 
Per comprovar el valor dels béns i drets l’Administració catalana utilitza els 
criteris que s’especifiquen en el document Valors bàsics per a la comprovació 
de béns immobles en base al qual es determina el que l’Administració entén 
com a valor real o de mercat del bé o dret gravat per l’impost. 
 
A tal efecte, l’Agència Tributària de Catalunya ha publicat dos documents: 
 
1. La Instrucció per la comprovació de valor del béns immobles. Poden accedir al 
text de la mateixa en el link següent:  
 
http://atc.gencat.cat/ca/normativa-i-criteris/valoracions-immobiliaries/instruccions-
comprovacio-valors/icv2019/ 
 
2. Els Valors bàsics per la comprovació dels béns immobles. En aquest 
document es descriuen els valors bàsics de les construccions i del sòl i els 
índexs correctors que són d’aplicació en la formulació dels dictàmens pericials 
per a la comprovació dels valors dels béns immobles de naturalesa urbana de 
Catalunya, en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i sobre successions i donacions: 
 
http://atc.gencat.cat/ca/normativa-i-criteris/valoracions-immobiliaries/valors-basics/ 
 

▪  Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’impost d’habitatges buits. 

El BOE núm.39 del passat 14 de febrer de 2019, va publicar la “Sentencia 4/2019, 
de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 2255-2016. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno, representado en relación con diversos 

http://atc.gencat.cat/ca/normativa-i-criteris/valoracions-immobiliaries/instruccions-comprovacio-valors/icv2019/
http://atc.gencat.cat/ca/normativa-i-criteris/valoracions-immobiliaries/instruccions-comprovacio-valors/icv2019/
http://atc.gencat.cat/ca/normativa-i-criteris/valoracions-immobiliaries/valors-basics/


  
   

  

 

preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del 
impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y 
de la Ley 3/2012. Límites a la potestad tributaria de las comunidades 
autónomas: impuesto autonómico que no vulnera la prohibición de doble 
imposición”. 
 
El BOE núm.39 del passat 14 de febrer de 2019, va publicar la “Sentencia 4/2019, 
de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 2255-2016. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno, representado en relación con diversos 
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del 
impuesto sobre las viviendasvacías, y de modificación de normastributarias y 
de la Ley 3/2012. Límites a la potestad tributaria de las comunidadesautónomas: 
impuestoautonómico que no vulnera la prohibición de doble imposición”. 
 
La Sentència del Tribunal Constitucional desestima el recurs del Govern central 
presentat contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de 
l'impost sobre els habitatges buits i de modificació de normes tributàries, i de la 
Llei 3/2012 i després d'una extensa justificació jurídica, declara la 
constitucionalitat d'aquests, en entendre que l'impost sobre els habitatges buits 
aprovat per la Llei 14/2015 no vulnera la prohibició de la doble imposició de 
l'article 6.3 de la LOFCA. 
 
Paral·lelament s’explica l’impacte que té aquesta sentència sobre el recurs que té 
presentat l’APCE davant del TSJC contra el mateix impost d’habitatges buits. 
 
Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 
 

▪ Contractació de serveis de subministraments elèctrics. 

S’explica als assistents, que els Srs. Cèsar Fusté i Ángel Ródenas, responsables de 
Nous Subministraments d’Endesa Distribució a Catalunya van atendre totes les 
consultes de les empreses associades presents, relacionades amb la contractació de 
nous subministraments, sobretot les relatives al temps de resposta per part d’Endesa. 
 

▪ “Projecte de Reial Decret pel qual es midifica el Reial Decret 235/2013, de 
5 d’abril, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la Certificació de 
l’Eficiència Energètica dels Edificis”. 

El “Ministerio para la Transición Ecológica” va publicar la setmana passada una 
consulta relativa al "Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la 
Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios" amb la intenció de recollir la 



  
   

  

 

opinió de les persones i entitats potencialment afectades pel procediment de 
certificació energètica d’edificis. 
 
Objectius de la norma 

▪ Actualitzar i ampliar l'abast del concepte d'instal·lació tècnica d'un edifici. 

▪ Millorar el procediment per a la certificació energètica i el contingut de la 

qualificació. 

▪ Assegurar la qualitat del certificat, a través de la possible revisió del nivell de 

qualificació i acreditació exigible per a actuar com a tècnic competent. 

▪ Adequar de les bases de dades de certificats d'eficiència energètica en 

Comunitats Autònomes, de manera que permetin una millor recopilació de 

dades de consum d'energia mesurat o calculat en edificis. 

▪ Millorar i fer més accessible la informació sobre l'eficiència energètica dels 

immobles que publicitin o promocionin per a lloguer o venda. 

Possibles solucions alternatives, reguladores i no reguladores 

L'alternativa del manteniment de l'estat actual de les coses es descarta, ja que l'Estat 
Espanyol està obligat a incorporar al dret nacional les disposicions contingudes en la 
citada Directiva (UE) 2018/844. 

La trasposició de les citades premisses deu abordés necessàriament a través de 
l'alternativa reguladora. L'entitat i la quantitat dels canvis que es considera es poden 
incloure, així com les noves matèries que es poden regular, fan aconsellable un reial 
decret de modificació de l'actual procediment bàsic per a la certificació energètica 
d'edificis. 

El passat 9 d’abril va ser la data màxima per fer arribar al Ministeri les propostes 
per incorporar al text que estan preparant. L’APCE a través del ICAEN ha 
participat en les mateixes. 

3. Precs i preguntes 

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



  
   

  

 

 


