
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 
Núm. 4/2019 

8 de novembre 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 de la Comissió informa de la reunió haguda amb el nou Regidor 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida, en la que va comentar que de moment el Pla 
General vigent permet donar llicencies amb normalitat. D’altra banda va dir que tenia 
la intenció d’agilitzar els tràmits de llicències. 

 
Varem quedar que mantindrem el contacte, i que en breu organitzarà una reunió de 
nosaltres amb l’equip d’urbanisme, i també estem gestionant la possibilitat que en 
properes dates vingui a l’associació a explicar el seu programa als associats.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 
 

▪ Aprovació de deixar temporalment sense efecte la suspensió del POUM de 
Lleida. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en la sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2019, 
va adoptar entre altres, l’Acord següent: 
 
“Aprovar deixar temporalment sense efecte la suspensió de la tramitació dels 
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com la tramitació de les llicències d’edificació, reforma, 
rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, establert en el Punt vuitè de l’Acord del Ple de l’Ajuntament, de 
data 25 d’abril de 2018, que va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Lleida. 



  
   

  

 

 
La suspensió de llicències i de tramitacions es reprendrà en el moment que 
s’acordi una nova aprovació inicial del document del POUM, reiniciant els 
còmputs del termini de suspensió que quedava o aplicant els criteris dels articles 
73 i 74 del TRLUC. 
 

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

 
Com ja es va comentar, el DOGC núm.7870 del passat 8 de maig de 2019 va publicar 
finalment “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”. 
 
Tot i així, se sap que la Generalitat està treballant en una nova tramitació d’un decret llei 
similar, que en principi aniria en la línea de l’anterior però intentant resoldre alguns dels 
punts més problemàtics detectats en el mateix, sobretot en el que fa referència a 
aspectes urbanístics i els relatius a l’habitatge de protecció oficial (HPO). L’APCE farà el 
seguiment de la tramitació, que encara no se sap amb exactitud quan serà pública i 
informarà puntualment de qualsevol novetat. 
 

▪ PDU de revisió de sòls no sostenibles. 
 
El DOGC núm. 7930 de 1 d’agost de 2019 va publicar l’aprovació inicial del Pla 
director urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no sostenibles dels municipis de 
l'Alt Pirineu per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu. 
El PDU analitza cadascun dels sòls previstos per a noves extensions urbanes dels 
municipis que no tenen el seu planejament adaptat al Pla territorial parcial de l’Alt 
Pirineu i Aran, aprovat el 2006. 
Per tant, ha examinat 160 àmbits d’extensió urbana dels següents 26 municipis 
pirinencs: Arsèguel, Josa i Tuixén i la Seu d’Urgell (comarca de l’Alt Urgell); el Pont 
de Suert i la Vall de Boí (Alta Ribagorça); Alp, Bellver de Cerdanya, Isòvol, Llívia i 
Puigcerdà (la Cerdanya); Conca de Dalt, la Pobla de Segur, la Torre de Cabdella, 
Llimiana, Salàs de Pallars, Sarroca Bellera, Senterada i Talarn (Pallars Jussà); Alt 
Àneu, Espot, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Sort, Tírvia i la Vall de Cardós (Pallars Sobirà). 
Aquests 160 àmbits examinats, tant residencials com d’activitat econòmiques, sumen 
una superfície de 648 hectàrees i un potencial de 17.100 habitatges de nova 
construcció. 
Sostenibilitat i possibles estratègies 
L’objectiu de l’anàlisi és, segons la nota de premsa difosa pel Govern, verificar si la 
urbanització d’aquell sòl es considera sostenible o no des de diversos punts de vista. 



  
   

  

 

Així, per analitzar cada àmbit s’ha tingut en compte el compliment de quatre tipus de 
criteris: 

1. Criteris territorials: si respecta l’estratègia de creixement que marca per aquell 
municipi el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran. 

2. Criteris urbanístics: si se situa a continuació del nucli urbà o si el terreny té pendent. 
3. Criteris sectorials: si respecta la normativa de protecció ambiental i de riscos naturals 

o tecnològics. 
4. Criteris paisatgístics: si respecten els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg 

de paisatge de l‘Alt Pirineu i Aran. 
Un cop revisat cada àmbit, el Pla proposa l’estratègia més adequada, que pot passar 
per revertir-lo a sòl no urbanitzable (extinció), per la modificació de les condicions 
de desenvolupament (reducció de la superfície, canvi en el model d’ordenació, etc.) o 
pel manteniment amb les condicions previstes. Cada estratègia es traduirà legalment 
en normes, directrius o recomanacions que els municipis hauran de complir: 
1.    Àmbits a extingir: el PDU proposa que 58 àmbits tornin a formar part de la xarxa 
d’espais naturals. Sumen un total de 210 hectàrees de superfície i, si s’arribessin a 
construir, tindrien un potencial de 4.706 habitatges. 
2.    Àmbits a modificar: el Pla aposta per canviar les condicions de 
desenvolupament de 56 àmbits, que sumen 250 ha i tenen un potencial de 6.120 
habitatges. 
Aquesta modificació pot consistir en un canvi o ampliació dels usos permesos, de la 
tipologia dels edificis que s’hi poden construir, de la densitat d’habitatges, la reducció 
de la superfície de l’àmbit, el canvi en els terminis d’urbanització o al fet de 
condicionar-ho a l’elaboració prèvia d’un estudi paisatgístic. 
3.    Àmbits a mantenir: un total de 46 àmbits es podran urbanitzar amb les mateixes 
condicions que determina el planejament municipal vigent. Sumen 188 ha i un 
potencial de 6.275 habitatges.  
No obstant, el PDU estableix a cadascun d’aquests àmbits determinacions, directrius i 
recomanacions. Per exemple, tenir compte l’existència de torrents o cursos hidràulics 
o bé possibles riscos geològics a l’hora d’urbanitzar els sectors. 
Tot i que el PDU no modifica les condicions d’aquests àmbits, quan es desenvolupin 
se sotmetran a una valoració particularitzada, de la qual es poden derivar criteris 
restrictius. 
Moratòria de llicències d’obra i de planejament 
Quan la Comissió d’urbanisme va aprovar, l’octubre de 2018, l’avanç d’aquest PDU, 
es va acompanyar d’una suspensió en l’aprovació de noves llicències d’obra i 
d’instruments de planejament en 73 sectors. L’objectiu d’aquella moratòria era 
evitar que es pogués urbanitzar algun sector mentre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat treballava en el Pla que havia d’assignar l’estratègia adient a cadascun. 
Amb l’aprovació inicial del PDU es prolonga la moratòria per a tots aquells 
àmbits que es proposa extingir o modificar, un total de 114. Es mantindrà fins a 
l’aprovació definitiva del PDU, com a màxim un any. 



  
   

  

 

▪ Coliving.  
 
Per part de l’APCE  s’ha constituït un grup de treball per definir aquesta nova figura 
emergent del sector i la nova demanda que signifiquen els nous models de convivència 
diferents als tradicionals. 
 
Patrimonial 
 

▪ Convocatòria d’ajuts en forma de bonificació dels interessos 
d’operacions de préstec, per al finançament de promocions d’habitatges 
amb protecció oficial i allotjaments col·lectius protegits destinats a 
lloguer en règim general per a l’any 2019.  
 

El DOGC núm.7914 de 10 de juliol de 2019 va publicar la RESOLUCIÓ 
TES/1864/2019, de 5 de juliol, 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 i allotjaments col·lectius 
protegits destinats a lloguer en règim general per a l'any 2019 
 
Els ajuts consisteixen en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut 
Català de Finances (ICF), per a projectes de promoció d'habitatge amb protecció 
oficial o allotjaments protegits. Prèviament a la formalització del préstec per part de 
l'ICF, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) ha d'emetre un informe respecte de 
l'elegibilitat del projecte.  
L'ICF serà l'únic creditor en els préstecs que es formalitzin amb els promotors que 
hagin obtingut un ajut conforme a la resolució de la convocatòria oberta, amb l'informe 
previ favorable d'elegibilitat de l'AHC, i l'autorització prèvia dels òrgans corresponents 
de l'ICF. L'AHC no serà en cap cas responsable, ni està obligada a la devolució dels 
préstecs, els quals no estaran garantits per aquesta entitat.  
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, calculat d'acord amb el 
que estableix la base 6.3 de la Resolució TES/1692/2019. 
 
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 (http://www.icf.cat), juntament amb la documentació que es detalla a la 
base reguladora 8 de la Resolució TES/1692/2019, de 20 de juny.  
 

http://www.icf.cat/
http://www.icf.cat/


  
   

  

 

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació 
d'aquesta convocatòria al DOGC (per tant des del 11 de juliol de 2019) i finalitza 
el 30 de novembre de 2019, inclòs.  
 
Les sol·licituds de finançament presentades davant l'Institut Català de Finances 
abans de l'inici del termini de presentació de sol·licituds, que no disposin de resolució 
de bonificació d'interessos emesa per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 
s'acolliran d'ofici a aquesta convocatòria sempre que hagin sol·licitat la qualificació 
provisional dels habitatges amb anterioritat a la seva publicació. 
 
La dotació pressupostària per a la bonificació d'interessos, d'acord amb el 
Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i 
l'Institut Català de Finances (ICF), de 30 de novembre de 2017, i les seves 
addendes de 25 de gener i 18 de juny de 2019, és d'un màxim de 24.580.291,81 
euros.  
 

▪ Derogació del Decret Llei de la Generalitat de mesures urgents en materia 
de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. 
Horitzó de les possibles novetats en materia d’arrendaments urbans a 
Catalunya. 

 
Com ja s’ha vingut comentant 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.  
En quan a l’horitzó de les possibles novetats en matèria d’arrendaments urbans, se 
sap que tal i com va anunciar la Conselleria de Justícia de la Generalitat s’està 
treballant en un projecte de reforma del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, per 
regular, almenys en part, alguns aspectes contractuals dels arrendaments urbans a 
Catalunya. Segons ha transcendit aniria en la línea d’allargar els actuals períodes de 
pròrroga obligatòria de la LAU, que són de 5 anys per arrendadors persones físiques i 
7 anys per arrendadors persones jurídiques, a un mínim de 6 anys per arrendadors 
persones físiques i 10 anys per arrendadors persones jurídiques i tornar a 
implementar mesures encaminades a la contenció de rentes similars a les previstes al 
Decret Llei 9/2019 decaigut. De moment no ha transcendit quins terminis es preveu 
per part del Govern per impulsar aquesta reforma normativa, ni tampoc està clar si es 
disposa de les competències legislatives necessàries per regular amb una normativa 
autonòmica aspectes que afecten de forma tant important el mercat de lloguer. 
 
 
 



  
   

  

 

Fiscal, Mercantil i Comptable 
 
▪ Decret llei de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el 

frau fiscal de la Generalitat de Catalunya.  
 
El DOGC núm. 7915 del 11 de juliol de 2019 va publicar el Decret Llei 12/2019, de 9 
de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal 
que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, és a dir, el 12 de juliol de 2019. 
 
El Decret Llei conté vuit articles, una disposició transitòria i tres disposicions finals. 
Pel sector però, només té afectació directe dos aspectes, que concretament afecten 
a l’impost d’habitatges buits i el tipus impositiu d'actes jurídics documentats en 
escriptures de préstec i crèdit hipotecaris. 
 
Impost d’habitatges buits 
 
S'inclouen com a subjectes passius els fons de titulització, com a titulars de grans 
paquets d’habitatges buits que han adquirit procedents d’execucions hipotecàries i 
que amb la regulació actual no estaven subjectes al pagament per no tenir 
personalitat jurídica: 
 
Tipus impositiu d'actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit 
hipotecaris 
 
Mesura orientada a obtenir uns majors ingressos tributaris per l’Administració, que 
afecta a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats. El Decret llei eleva el tipus 
impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit 
hipotecari de l’1,5% al 2%. Recordem que el 10 de novembre del 2018, va entrar en 
vigor el Reial Decret Llei 17/2018, que establia que el subjecte passiu d’aquest impost 
són les entitats financeres que concedeixen els préstecs i a favor de les quals es 
constitueixen les hipoteques (tal i com els hi explicàvem en la nostra Circular 
núm.108/18 de 9 de novembre de 2018):  
 
“Article 5. Tipus impositiu d'actes jurídics documentats en escriptures de préstec i 
crèdit hipotecaris Es modifica l'article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:  
 
“Article 7. Tipus de gravamen dels documents notarials Els documents notarials a què 
fa referència l'article 31.2 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, 
del 24 de setembre, tributen segons els tipus de gravamen següents:  
 



  
   

  

 

a) El 2,5%, en el cas de documents en què s'hagi renunciat a l'exempció en l'IVA 
d'acord amb el que disposa l'article 20.2 de la Llei de l'Estat 37/1992, del 28 de 
desembre, de l'impost sobre el valor afegit.  
 
b) El 0,1%, en el cas de documents que formalitzin la constitució i la modificació de 
drets reals a favor d'una societat de garantia recíproca amb domicili social a 
Catalunya.  
 
c) el 2%, en el cas de documents que formalitzin préstecs o crèdits hipotecaris 
en què resulta subjecte passiu el prestador.  
 
d) L'1,5%, en el cas d'altres documents. “ 
 

▪ 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 
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. 
 
Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 

 
▪ Transposició de la Directiva Europea sobre ascensors accessibles.  

 
Com ja s’ha vingut explicant, i d’acord amb la reunió mantinguda recentment al 
Ministeri de Foment, aquesta modificació que prové d’una Directiva Europea, s’ha de 
transposar a Espanya, però malgrat que en principi hauria d’entrar en vigor al maig de 
2020, de moment no ha estat publicada per la UE, i per tant fins que això passi, no es 
transposarà. 
 
Alhora s’ha de tenir en compte que, el Codi Tècnic, quan inclou noves obligacions, 
sempre les adopta per les “llicències sol·licitades amb posterioritat, deixant fora de la 
obligació, les demanades abans. 
 

▪ Consulta pública sobre el “Projecte de Reial Decret que modifica el Reial 
Decret 1027/2007 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis” 
 

S’informa de l’obertura del tràmit d’audiència del “Projecte de Reial Decret que 
modifica el Reial Decret 1027/2007 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis”. 
L'objecte d'aquest Projecte Reial decret és transposar al nostre ordenament jurídic la 
Directiva (UE) 2018/844 , la Directiva (UE) 2018/2002 relativa a l'eficiència energètica 
i la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts 
renovables. En concret: 
 
 
 



  
   

  

 

− Modifica la definició d'instal·lació tècnica. 

− Estableix noves obligacions relatives als sistemes d'automatització i control 
d'aquestes instal·lacions tècniques. 

− Actualitza la mesura i avaluació de l'eficiència energètica general en aquestes 
instal·lacions. 

− Modifica el règim d'inspeccions.  

− Modifica les obligacions relacionades amb la comptabilització de consums de 
calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. 

− Estableix l'obligació de disposar d'una lectura remota dels consums. 

− Modifica els drets relacionats amb la facturació i la informació sobre la 
facturació o el consum.  

− Introdueix una nova Disposició addicional relativa a la verificació del 
compliment de la quota d'energies renovables en el sector de la calefacció i la 
refrigeració. 

 
▪ Consulta pública prèvia sobre el “Projecte de Reial Decret pel qual es 

modifica el Reial Decret 235/2013, pel qual s’aprova del procediment 
bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis”. 

 
S’informa de l’obertura del tràmit d’audiència del “Projecte de Reial Decret pel qual 
es modifica el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova del procediment bàsic per 
a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis”. 
 
L'objecte d'aquest Projecte Reial decret és transposar al nostre ordenament jurídic la 
Directiva (UE) 2018/844 . En concret: 
 

− Modifica les definicions d'edifici, envolupant, energia procedent de fonts 
renovables, instal·lació tècnica de l'edifici i tècnic competent. 

− Introdueix una nova definició de sistema d'automatització i control i control 
d'edificis. 

− Modifica les bases de dades per al registre dels certificats d'eficiència 
energètica, que permetran la recopilació de dades sobre consum d'energia 
mesurat o calculat dels edificis. 

− Afegeix un nou article relatiu a la vinculació d'incentius financers per a la 
millora de l'eficiència energètica a l'estalvi d'energia previst o reeixit. 

− Estableix l'obligació per a les empreses immobiliàries de mostrar el certificat 
d'eficiència energètica dels immobles que lloguin o venguin.  

− Actualitza el contingut de la certificació d'eficiència energètica. 

− Modifica les condicions de qualificació i acreditació per a actuar com a tècnic 
competent. 

 



  
   

  

 

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

 
Com ja es va comentar, 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. 

 
 
Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació 

 
▪ Publicació taules salarials 2019 Conveni col·lectiu del sector de la 

construcción de les comarques de Lleida. 
 
S’informa que el Butlletí Oficial de la Província de Lleida del passat 26 de setembre 
de 2019 va publicar la Resolució de 23 de setembre de 2019 del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies dels Serveis Territorials a Lleida per la qual es 
disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials relatives al Conveni 
col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida, per a 
l’any 2019. 
 

▪ Conveni col·lectiu del sector de la construcció. 
 
En data 12 de setembre del 2019 es va celebrar la13a reunió de la Comissió 
Negociadora del VIè Conveni General del Sector de la Construcció (VI CGSC). 
 
En ella s’hi han adoptat quatre acords derivats de la nova redacció de l'article 34.9 de 
l'Estatut dels Treballadors donada pel 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, que ha suposat una novetat en relació amb el registre diari de jornada, 
havent-se de registrar la jornada diària de treball.  
 
Les principals novetats són:  
 
Modificació de l'article 67 del VIè Conveni General del Sector de la Construcció.  
En aquest article es destaquen les següents qüestions:  

✓ S'inclou l'obligació de l'empresa de garantir el registre diari de jornada a través 

d'un mitjà que deixi constància del mateix i s'inclou l'obligació dels treballadors de fer 
ús dels mitjans organitzats per l'empresa a efectes de registre de jornada.  

✓ Es defineix el temps de treball efectiu referenciant-lo a la Directiva 2003/88/CE, i 

l'article 34.1 de l'Estatut dels Treballadors.  

✓ S'estableix la possibilitat per a l'empresa d'incloure en el Tauler d'Anuncis de cada 

centre de treball, on figuri el corresponent calendari laboral i com a informació de 
l'empresa, les pauses que, prèvia consulta amb la representació legal dels 



  
   

  

 

treballadors, si n’hi ha, o amb els propis treballadors, no es consideren com a temps 
de treball efectiu.  

✓ Es preveu la possibilitat que en els supòsits de subcontractació previ acord entre 

l'empresa contractista o principal i l'empresa subcontractista, aquesta última podrà 
utilitzar els mitjans de registre diari de jornada de la contractista o principal, sempre  
que s'identifiqui a cada treballador i a la seva respectiva empresa als efectes de poder 
deduir possibles responsabilitats en cas d'incompliment de l'obligació de registre diari 
de jornada.  

✓ Els treballadors podran sol·licitar l'accés al seu propi registre diari de jornada quan 

ho estimin oportú i també la representació legal (evitant les dades d'identificació 
personal) dins del seu respectiu àmbit de competència (empresa o centre de treball) 
sempre que aquests ho sol·licitin de manera justificada, o bé quan hi hagi 
controvèrsies o diferències concretes en relació amb els registres d'algun treballador.  

✓ Així mateix, s'estableix la possibilitat que en l'àmbit de l'empresa o centre de 

treball, es puguin fixar entre l'empresa i l'esmentada representació, als efectes de 
racionalitzar la consulta, terminis periòdics per a l'exercici d'aquest dret.  
 
Modificació de l'article 62 del VIIè Conveni General del Sector de la Construcció.  
S'especifica que la realització d'hores extraordinàries requereix de petició escrita i 
consentiment exprés i previ per part de l'empresa i de l'acceptació expressa per part 
de la persona treballadora 
 
Modificació de l'article 99 del VIIè Conveni General del Sector de la Construcció.  
La no realització de qualsevol dels registres exigits en més de tres d'ells es 
considerarà falta lleu.  
 
Modificació de l'apartat 2 de l'article 7 del VIIè Conveni General del Sector de la 
Construcció.  
 
S'estableix la vigència, fins al 31 de desembre de l'any 2021, de la regulació de les 
hores extraordinàries i de la jornada.  
 
L'Acta de la reunió es troba pendent de registre en el REGCON i de la seva posterior 
publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat. 
 
Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional
 

▪ La mobilitat i el sector immobiliari. 
 
L’ habitatge, l’ urbanisme i la mobilitat, tenen greus problemes Catalunya, de tal 
manera que semblen exigir solucions radicals. Es tracta de tres problemes 
interdependents que hi ha altre solució que enfocar-los conjuntament. 



  
   

  

 

L’ habitatge ha esgotat el sol del continus urbà barcelonès. Des de Montgat Cornellà, 
tots els camps s’ han urbanitzat i la densitat de les seves construccions te, amb molt 
petites oscil·lacions, la insana mitjana de 20.000 habitants/km2. Encara que te bona 
demanda, la congestió i insalubritat del aire n’ impedeixen posar-hi més habitatge. 
L’ urbanisme aconsella traslladar la demanda de nou habitatge a l’ àrea que envolta a 
Barcelona en un radi de 30 km, especialment a les zones planes del Vallés a l’ altre 
banda de Collserola. Tot i així, ja hi ha a zones de 10.000 o 12.000 h/km2, 
desordenats entre espais que depenen de diferents municipis. S’ha de tenir cura que 
no es desbordin. 
Des del punt de vista del urbanisme: estan els Ajuntaments disposats a traspassar la 
part essencial del urbanisme a la nova “ameba”? Estem disposats a rehabilitar i posar 
en ordre les urbanitzacions disperses per els corredors? Estem disposats a cedir 
terrenys annexes als traçats ferroviaris per posar-hi 4 vies? Estem disposats a fer 
“parcs andride” gratuïts al costat de les estacions? 
Des del punt de vista de l’ habitatge: està preparada l’ oferta de sol per canviar els 
pisos per ciutat jardí? Està preparada l’ oferta general del sector constructor per la 
complexitat que s’acosta? Serà el sector administratiu capaç de flexibilitzar la 
reglamentació de la construcció?  
Des del punt de vista de la mobilitat, estem disposats a unificar les xarxes ferroviàries 
en una sola? Estem disposats a unificar vies, gàlibs i catenàries a l’ estàndard 
europeu? Serem capaços de fer la transició ferroviària cap al sistema europeu? 
Acceptaran els interessos dels perjudicats pel canvi, la revolució que s’ acosta? 
Tenim els equips rectors  preparats per dirigir el canvi? 
Cada una d’ aquestes preguntes es un mon. S’ acosten temps molt difícils. El 
problema de debò, no es econòmic, sinó d’ idees. Es necessita voluntat i aptitud per 
progressar.  
És clar que tant el problema de l’urbanisme, com el de la mobilitat i el de l’habitatge, 
van totalment lligats. Són un únic problema en el que cal posar fill a l’agulla. 
 
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 
 

 


