
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 
Núm. 3/2019 

12 de juliol 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. 

La Presidenta comenta, que, després de la contesa electoral, ja sabem  la distribució 
del cartipàs del nou equip de Govern d’ERC i PdeCat, i estem pendents de la 
organització de les àrees d’urbanisme i habitatge, per parlar amb el regidor. 
 

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. 

 
El resultat de les eleccions municipals a Lleida del passat maig, que van comportar un 
canvi de Govern en el consistori de la Paeria, faran canviar i/o suspendre molt 
previsiblement l’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal de Lleida 
(POUM) obra de l’anterior Govern municipal encapçalat pel PSC.  
El nou Govern municipal té la intenció d’aixecar l’actual suspensió de llicències d’obra, 
mentres estudia la tramitació d’un nou projecte de Pla d’ordenació urbanística municipal 
de Lleida (POUM), diferent el que s’havia conegut fins ara. 
 

▪ Derogació del Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per 
millorar l'accés a l'habitatge.  

 
S’informa que el DOGC núm.7870 del passat 8 de maig de 2019 va publicar  “l’ACORD 
de la Mesa del Parlament pel qual es constata i es comunica la caducitat per la no 
tramitació del Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per millorar 
l'accés a l'habitatge” . 
 
En el mateix s’explica que la Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d'abril de 
2019, va constatar que el Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per 
millorar l'accés a l'habitatge, no va ser validat pel Parlament en el termini que estableix 



  
   

  

 

l'article 64.2 de l'Estatut d'autonomia, per la qual cosa resta derogat des del passat 18 
d'abril de 2019. 
 

▪ Publicada la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
pública competitiva, de les subvencions del Programa de foment del parc 
d’habitatges de lloguer o cessió d’ús del Reial decret 106/2018, de 9 de 
març, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge 2018-2021. 

 
El DOGC núm. 7903 del 25 de juny de 2019 va publicar la Resolució 
TES/1675/2019, de 19 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la 
concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions 
del Programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial 
decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-
2021. 
 
Sol·licituds, termini de presentació i de resolució  
Les sol·licituds d'accés a les subvencions del programa de foment del parc 
d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, s'han 
de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que està a 
disposició dels sol·licitants al web http://habitatge.gencat.cat, juntament amb la 
documentació que es detalla a la base reguladora 12 de la Resolució 
TES/1454/2019, de 27 de maig.  
 
El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar l'endemà de la publicació 
d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (per tant el 
dia 26 de juny de 2019) i finalitza el dia 31 de juliol de 2019, inclòs. El termini 
màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de subvencions és 
de sis mesos. Les resolucions es notificaran als interessats electrònicament, 
d'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, mitjançant compareixença d'aquests a la seu 
electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través de l'eina e-
Notum (https://seu.gencat.cat).  
 
Dotació pressupostària  
L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és 
de 8.300.000 euros. Aquest crèdit inicial disponible es podrà modificar d'acord amb la 
normativa vigent. 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 2019 en el moment de la resolució de 
concessió. 
 

http://habitatge.gencat.cat/
http://habitatge.gencat.cat/
https://seu.gencat.cat/
https://seu.gencat.cat/


  
   

  

 

▪ Anunci de licitació de concurs públic de l’Ajuntament de Barcelona per la 
transmissió onerosa i constitució d’un dret de superfície sobre béns 
patrimonials per a destinar-los a la promoció, construcció i gestió 
d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible.  

 
El passat 9 de maig es va publicar a través de la web de la Plataforma de serveis de 
contractació l’anunci de licitació de concurs públic de l’Ajuntament de Barcelona 
(per mitjà de l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona) per 
la transmissió onerosa i constitució d'un dret de superfície sobre béns 
patrimonials per a destinar-los a la promoció, construcció i gestió d'habitatges 
de protecció oficial en règim de lloguer assequible: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46520
605&reqCode=viewCn&idCap=16541256& 
 
L’objecte d’aquest concurs públic, comprèn les prestacions principals següents: 
 
a. La transmissió d’un dret de superfície a favor de les adjudicatàries d’aquest 
concurs per un període de 75 anys que es podrà prorrogar fins a un màxim de 90 
anys, amb el contingut i característiques previstos en les bases i els seus annexes. 
b. La promoció per part de les adjudicatàries d’edificis d’habitatges sobre el bé 
patrimonial relacionat a l’Apartat A (del document de les bases) de l’únic Lot previst 
en l’Annex I i d’acord amb els condicions establertes en les bases. 
c. La conservació, gestió i explotació per part de l’adjudicatària de l’edifici d’habitatges 
a construir en compliment de la finalitat dels drets de superfície resultants del present 
concurs, d’acord amb el que disposen les bases. 
d. L’adjudicatària, en qualitat de titular del dret de superfície resultant d’aquesta 
licitació, cedirà en arrendament els habitatges construïts, d’acord amb el que es 
preveu en les bases, per a ús habitual i permanent. 
e. La reversió de l’edifici construït al titular del sòl, quan finalitzi la vigència del dret de 
superfície resultant d’aquesta licitació. 
 
La data límit de presentació d’ofertes serà el 8 de juliol de 2019 a les 13 hores.  
 
Patrimonial 
 

▪ Derogació del Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament 
d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya 
en l'àmbit de la penyora.  
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46520605&reqCode=viewCn&idCap=16541256&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46520605&reqCode=viewCn&idCap=16541256&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46520605&reqCode=viewCn&idCap=16541256&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46520605&reqCode=viewCn&idCap=16541256&


  
   

  

 

El DOGC núm. 7911 de 5 de juliol de 2019 va publicar l’ACORD de derogació del 
Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció 
de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora. 
 
Cal tenir en compte, que el Decret Llei 9/2019,de 23 de maig, era una disposició 
legislativa provisional, aprovada pel Govern, que tenia una vigència de trenta dies 
hàbils. Dins d'aquest termini, el Parlament el podia validar, amb la qual cosa 
mantenia la vigència, o el podia derogar, com efectivament ha succeït avui. De 
totes maneres, el Decret Llei 9/2019, de 23 de maig, no havia desplegat encara els 
seus efectes durant els dies que havia estat en vigor, en les mesures relatives a 
la contenció de rendes que preveia, ja que aquestes només haguessin sigut 
efectives si les Administracions competents haguessin qualificat les zones del territori 
com a àrees amb mercat d’habitatge tens, cosa que no va succeir tampoc. 
 

▪ Modificació de l’apartat 4º de l'art. 250.1 LEC per establir, per a les 
persones jurídiques, 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 haver estat 
desposseïts d'ella sense el seu consentiment. 

 
Com ja es va explicar en el seu moment el BOE del 12 de juny de 2018 havia publicat 
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 consistia 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 
 
Tot i l’intens treball que es va fer per part de l’APCE i altre entitats perquè les 
persones jurídiques no estiguessin excloses d’aquesta reforma de la LEC que 
permet la recuperació de la possessió d’un habitatge o part del mateix de forma 
més ràpida, no va ser 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 va continuat exactament igual com 
havia estat fins aquell moment (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). 
 



  
   

  

 

Aquesta exclusió de les persones jurídiques, que no té cap justificació jurídica, ha 
provocat, tal i com es va predir en el seu moment, un efecte crida de les 
ocupacions il·legals d’habitatges cap a actius propietat de persones jurídiques. 
Davant la lògica preocupació que aquest fet provoca, pels seus efectes molt negatius 
per l’economia, la convivència i la pau social, l’APCE està explorant la possibilitat, 
juntament amb altres entitats, de plantejar als grups polítics una reforma de la LEC 
que inclogui les persones jurídiques en el procediment exprés que es va aprovar amb 
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”.  
 

▪ Guia de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a entitats financeres i 
altres persones jurídiques implicades en l’aplicació de mesures de la Llei 
24/2015.  

 
Es recorda que des del  passat 22 de febrer de 2019, la Llei 24/2015 torna a estar en 
vigor i és plenament aplicable a Catalunya, fet que ha generat molts dubtes en 
l’aplicació pràctica de la mateixa als operadors per la falta d’un reglament que 
desenvolupi la llei. Per aquesta raó, s’ha elaborat per par de l’Agència de l’Habitatge 
la “Guia de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a entitats financeres i 
altres persones jurídiques implicades en l’aplicació de mesures de la Llei 
24/2015”, uns “models d’escrit per l’oferiment de lloguer social obligatori per a 
grans tenidors” i un “Excel del càlcul d’ingressos i de lloguer social per a 
l’aplicació de la Llei 24/2015”. 
 

▪ Registre d'Impagats Judicials (RIJ) del Consejo General de la Abogacía 
Española. 

 
El RIJ (Registre d'Impagats Judicials) és un nou fitxer de morositat creat per la 
societat “Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, S.L”  (constituïda per “IT Abogacía 
S.L.” societat del Consejo General de la Abogacía Española i la mercantil Inversiones 
Colectivas en Red, S.L) destinat a recollir informació de deutes líquids vençuts i 
exigibles no inferiors a 50 € i reconegudes mitjançant una resolució judicial 
ferma, aportada pels creditors de les mateixes a través de la seva representació 
processal (advocats, procuradors, graduats socials) que els representen en dit 
procés o per aquests últims en el seu propi nom quan siguin ells els titulars del 
deute, a fi de la seva difusió al sistema financer espanyol i tercers que acreditin 
un interès legítim en accedir a aquesta informació. 
El RIJ neix com una eina al servei de la justícia i de l'ordenament jurídic espanyol que 
dota els creditors que han vist reconegut el seu dret al cobrament d'un deute en una 
resolució judicial ferma, de majors garanties per al compliment de la mateixa, 
reforçant i garantint el seu dret a la tutela judicial efectiva ja que es compleixi 
l'execució de la sentència que reconeix els seus drets de crèdit. 



  
   

  

 

El RIJ pretén acabar amb les execucions judicials infructuoses després de 
llargs anys de litigi judicial en reclamació d'un deute, i al mateix temps atorga 
transparència al tràfic mercantil del nostre país dotant de seguretat i confiança 
al sistema financer i als mercats, oferint informació veraç i rellevant sobre 
solvència i risc creditici de persones físiques i jurídiques. 
 
Com funciona el RIJ? 
 
Accés a través de RedAbogacía 
 
El procés d'inclusió del deute començarà amb l'accés per part de l'advocat del creditor 
a la Plataforma a través de la pàgina web de RedAbogacia. Per a poder accedir, 
l'advocat haurà d'estar col·legiat en qualsevol Col·legi d'Advocats d'Espanya i 
comptar amb signatura electrònica de l'Autoritat de Certificació de l'Advocacia 
o a través de signatura electrònica. 
 
Publicació de les dades del deute 
 
L'advocat inclourà en la Plataforma una reclamació contra el deutor en nom del 
seu client o en cas de tractar-se d'un impagament del qual el propi advocat és 
creditor, en el seu propi nom, juntament amb tota la informació relativa al deute (la 
resolució judicial que acredita el deute). En cas d'actuar en nom del client haurà 
d'emplenar el formulari de “representació o autorització” que ofereix la Plataforma. 
Aquesta informació contindrà la resolució o resolucions judicials en les quals es 
condemni al deutor al pagament del deute, juntament amb informació relativa tant 
al creditor com al deutor. 
 
Validació d'informació i documents per l'equip jurídic 
 
Una vegada s'ha penjat la reclamació en la Plataforma, l'equip jurídic del RIJ, amb 
caràcter previ a tota acció, validarà la informació i els documents inclosos en 
aquesta. D'aquesta manera, verificarà, a través de la corresponent resolució, que el 
deute reuneix els requisits exigits per la llei, així com que no existeix cap altre error o 
incoherència en la informació publicada per l'advocat en el fitxer. 
 
Requeriment de pagament al deutor 
 
Després de la verificació anterior, la Plataforma enviarà un requeriment de 
pagament al deutor amb el nom de l'advocat, en el seu propi nom o en nom del 
creditor. 
 
 



  
   

  

 

Notificació de la inclusió en el RIJ al deutor 
 
En el cas que el dèbit no s'hagi satisfet en 5 dies, s'inicia per part nostra el 
procés de notificació al deutor de la publicació i inclusió en el RIJ de 
l'impagament, per carta certificada. El deutor podrà exercitar els seus drets 
d'accés, rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament, conformement a la 
normativa aplicable i el registre es mantindrà si el deutor no s'oposa o si la seva 
oposició no està justificada. En aquest moment, a través de la pròpia Plataforma, 
aquest podrà contactar amb l'advocat del creditor o aconseguir un acord de pagament 
i resolució del deute. 
 
Publicació d'un impagament 
 
Posteriorment, el registre de la publicació del deute, pot ser consultada pel sistema 
financer espanyol i per tots aquells que demostrin tenir un interès legítim a 
conèixer aquesta informació. Igualment està previst que la mercantil estatal Informa 
D&B consulti el fitxer a l'efecte de modificar els seus criteris de raiting i scoring i 
informació sobre solvència i risc d'empreses i que uns altres grans operadors del 
sector puguin fer-lo igualment respecte a deutes tant de persones físiques com 
jurídiques. 
 
Poden consultar més informació sobre el RIJ (modalitats, preus,etc) en el 
següent enllaç web de la Abogacía Española:  
https://www.abogacia.es/abogacia_servicio/registro-de-impagados-judiciales/ 
 
Fiscal, Mercantil i Comptable 

 
▪ Reial Decret pel qual es desenvolupa parcialment la llei reguladora dels 

contractes de crèdit immobiliari i s’adopten altres mesures en matèria 
financera.  

 
El BOE núm.102, de 29 d'abril de 2019, va publicar el “Real Decreto 309/2019, de 26 
de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas 
en materia financiera”, que va entrar en vigor el 16 de juny de 2019, a excepció 
del d’alguns aspectes, que van entrar en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE 
(és a dir el 30 d'abril de 2019). El present Reial decret s'estructura en quatre capítols, 
que contenen 12 articles, i en deu disposicions addicionals, dues disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria, i cinc disposicions finals. 
La necessitat d'aprovació d'aquest Reial Decret és doble. D'una banda, cal 
completar la transposició de la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrer de 2014, ja 
iniciada amb la Llei 5/2019, de 15 de març. Per un altre, procedeix desenvolupar 

https://www.abogacia.es/abogacia_servicio/registro-de-impagados-judiciales/
https://www.abogacia.es/abogacia_servicio/registro-de-impagados-judiciales/


  
   

  

 

diversos aspectes que es consideren necessaris per a garantir els drets 
reconeguts als prestataris en aquesta llei. 
 
Aquest Reial decret se centra, en primer lloc, a regular aquells aspectes necessaris 
per a la plena transposició de la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrer de 2014, 
davant la urgència derivada del procediment d'infracció obert per la Comissió 
Europea per la falta de transposició en el termini previst per la citada Directiva. 
Aquest fet explica l'ús parcial de les habilitacions contingudes en la llei, a aquells 
aspectes imprescindibles per a la plena transposició de la Directiva 2014/17/UE, de 4 
de febrer de 2014. La urgència en la tramitació és la que justifica, per tant, que el 
present Reial Decret s'hagi limitat a regular els aspectes imprescindibles per a 
completar la transposició de la citada Directiva europea, desenvolupant per a això en 
el precís la Llei 5/2019, de 15 de març, però que no s'hagi ocupat en canvi de realitzar 
l'ajust de les corresponents normes reglamentàries, a través de les seves 
modificacions pertinents, ja que aquestes, amb ser necessàries, no es veuen 
afectades per la urgència a què s'ha fet referència.  
 
D'aquesta forma, el present Reial Decret estableix, d'una banda, quins requisits 
mínims hauran de complir-se per a poder oferir serveis d'assessorament i que 
permetran, al seu torn, a les persones que ofereixin els mateixos l'ús dels 
termes «assessorament independent» i «assessor independent». 
 
D'altra banda, estableix una sèrie de requisits formals i materials de la 
informació que han d'oferir-se al prestatari durant la vigència del contracte 
En segon lloc, el present Reial Decret se centra en desenvolupar diversos 
aspectes que es consideren necessaris per a garantir els drets reconeguts als 
prestataris en la Llei 5/2019, de 15 de març, com són les disposicions 
contingudes en el capítol IV d'aquest Reial Decret. 
 

▪ Sentència del Tribunal Constitucional i Decret Llei sobre l’impost sobre 
actius no productius.  

 
El BOE núm.73 del passat 26 de març, va publicar la “Sentencia 28/2019, de 28 de 
febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4063-2017. Interpuesto por el 
presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos 
no productivos de las personas jurídicas. Límites de la potestad tributaria de las 
comunidades autónomas: constitucionalidad del impuesto autonómico”. 
 
La Sentència del Tribunal Constitucional desestima el recurs 
d'inconstitucionalitat presentat per de el Gobierno contra l'article 3.1, apartats a) 
i b) i incís de l'article 6 relatiu a les «entitats que, sense tenir personalitat 



  
   

  

 

jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible 
d'imposició, definides com obligats tributaris per la normativa tributària 
general» de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l'Impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques i després d'una extensa justificació 
jurídica, declara la constitucionalitat dels articles impugnats, en entendre que 
l'impost  no vulnera la prohibició de doble imposició dels apartats 2 i 3 de 
l'article 6 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes 
(LOFCA), atès que presenta diferències substancials amb l'impost sobre el 
patrimoni, amb l'impost sobre béns immobles i amb l'impost sobre els vehicles 
de tracció mecànica. 
 
En comparació amb l'impost sobre el patrimoni, els subjectes passius no coincideixen 
i el propòsit dels impostos també és diferent, ja que l'impost sobre els actius no 
productius no es limita a gravar la titularitat d'uns béns i drets, sinó que pretén que les 
entitats amb objecte mercantil destinin els seus béns i drets a una activitat econòmica 
i també facilitar el control d'altres tributs i, així, evitar l'evasió fiscal. En aquest sentit, 
el TC remarca que l'impost sobre els actius no productius té una finalitat 
extrafiscal en la mesura en què no grava tots els actius de les entitats 
mercantils, sinó només els actius que no destinen a fi de l'entitat mercantil. 
 
D'altra banda, el TC també conclou que, encara que l'impost sobre els actius no 
productius també recau sobre béns que poden estar gravats per tributs locals, 
ho fa en atenció a una circumstància diferent: la seva improductivitat. Per tant, 
no es produeix una duplicitat ni amb l'impost sobre béns immobles ni amb l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Reglament 
 
Des de la pàgina web de l'Agència Tributària de Catalunya, recorden que l'aplicació 
de l'Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques es troba 
pendent del desenvolupament reglamentari corresponent: 
 https://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/detall-noticia/20190404-sentencia-tc-ainp 
 
Paral·lelament s’informa que el DOGC núm. 7876, del passat 16 de maig de 2019, va 
publicar el Decret Llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 
9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques, que entra en vigor el dia següent de la seva publicació, es a dir el 17 de 
maig de 2019. 
  
La principal novetat és que el nou Decret regula el termini de presentació de 
l’autoliquidació de l’impost, que s’estableix de l’1 al 30 de juny de cada any, amb 
l’excepció dels tres anys ja meritats (2017, 2018 i 2019), que s’hauran de liquidar, 

https://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/detall-noticia/20190404-sentencia-tc-ainp
https://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/detall-noticia/20190404-sentencia-tc-ainp


  
   

  

 

de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’enguany. La 
presentació de l'autoliquidació s'haurà de fer per via telemàtica, a la seu electrònica 
de l'Agència Tributària de Catalunya. 
 
Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 

 
▪ Convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions del 

Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa 
MOVES).Subvencions per a l’implantació d'infraestructura de recàrrega 
de vehicles elèctrics.  

 
S’informa que el DOGC núm.7878 del passat 20 de maig va publicar la “RESOLUCIÓ 
EMC/1323/2019, de 14 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 
2019 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat 
eficient i sostenible (Programa MOVES)”. 
 
Sol·licituds i termini de presentació 
 
El termini de presentació de les sol·licituds (article 8) per a totes les actuacions 
indicades a l'article 3 d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació 
d'aquesta Resolució al DOGC (per tant des del passat 21 de maig de 2019) i 
finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible per cada actuació, o com a 
màxim el dia 31 de desembre de 2019. 
 
La presentació de les sol·licituds ha de ser telemàtica i amb certificat digital, d'acord 
amb l'article 11.3 de l'esmentat Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es 
regula el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES). 
 

▪ Propera publicació de la modificació del CTE, que, entre d’altres 
qüestions, defineix “consum quasi nul als immobles de nova 
construcció”. 
 

Les últimes notícies del Ministeri de Foment, son que en breu es publicarà la 
modificació, als efectes de que es pugui aplicar al gener de 2020. 
 

▪ Consulta pública prèvia sobre el “Projecte de Reial decret pel qual es 
modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 
Tècnic de l'Edificació” (nova exigència sobre infraestructura de recàrrega 
del vehicle elèctric, i exigència de contribució fotovoltaica mínima). 

 
S’explica que el Regne d’Espanya té d’adaptar el Codi Tècnic de l'Edificació al que 
disposen els articles 8.2, 8.3 i 8.5 de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlament 



  
   

  

 

Europeu i del Consell, per la qual es modifica la Directiva 2010/31 / UE relativa a 
l'eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27 / UE relativa l'eficiència 
energètica, que estableixen les condicions per desenvolupar les infraestructures 
mínimes necessàries per a la recàrrega intel·ligent dels vehicles elèctrics en els 
aparcaments de els edificis. 
 
De fet la Directiva, en el que respecta al Residencial estableix l’obligació dels 
“conductes”, la qual cosa ja està en vigor actualment, i la única novetat quan es 
transposi serà la obligació en els immobles no residencials d’almenys un punt 
de recàrrega. 
 
Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació 

 
▪ Signatura Taules Salarials 2019 Conveni Col·lectiu del Sector de la 

Construcció de les comarques de Lleida. 
 
La Comissió Negociadora del conveni col·lectiu del sector de la Construcció de la 
província de Lleida va signar el passat dia 5 d’abril les taules salarials per a l’any 2019 
amb efectes retroactius del 1 de gener de 2019, les quals estan pendents de 
publicació en el Butlletí Oficial. L’àmbit d’aplicació d’aquest acord afecta a tots els 
treballadors i empreses que tenen el seu centre de treball a Lleida i província i que 
realitzen les activitats relacionades amb el sector de la construcció.  
 
El imports de la dieta, mitja dieta i quilometratge pel 2019 son:  
 
• Dieta: 38,12 euros  
• Mitja dieta: 10,47 euros  
• Quilometratge: 0,35 euros  
 

▪ Registre jornada laboral. 
 
Des de la publicació del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents 
de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, s'han 
rebut a la Direcció general de Treball diverses consultes en matèria de registre de 
jornada. 
 
Per això, s’ha elaborat per part del  Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, un document per tal de facilitar l'aplicació pràctica de la norma, en el 
qual es recullen criteris, a títol informatiu, en relació amb aquest deure formal 
empresarial, sense perjudici de la interpretació de la norma que correspon als jutjats i 
tribunals de l'ordre social. 
 



  
   

  

 

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 
 

 


