
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 
Núm. 5/2019 

13 de desembre 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 senyora Pilar Pallàs ressalta la jornada recentment celebrada de les anuals 
programades juntament amb CaixaBank, sobretot la intervenció del nou Regidor 
d’Urbanisme, molt extensa, didàctica i aclaridora del projecte que vol portar a terme. 
 

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. 
 
Durant la fase d’exposició publica de l’aprovació inicial del Pla director urbanístic 
(PDU) de revisió dels sòls no sostenibles dels municipis de l’Alt Pirineu, on es revisen 
160 sòls d’extensió urbana, tant els 121 sectors de sòl urbanitzable com els 39 àmbits 
de sòl urbà que a dia d’avui no han transformat urbanísticament el sòl, sota criteris 
territorials, urbanístics, sectorials i de paisatgístics, i se’n distingeixen els afectats per 
algun dels criteris de sostenibilitat i, segons el grau d’afectació, el PDU hi proposa 
dues actuacions: l’extinció o la modificació.  
En les al·legacions que ha presentat l’APCE s’incideix en el tema que les actuacions 
de desclassificació sobre aquets sòls poden comportar efectes negatius a mig i llarg 
termini, doncs podria afectar de ple a la generació i la dinamització de l’economia 
local, sobretot en la de municipis que depenen principalment dels turisme d’alta 
muntanya i la pràctica d’esports d’hivern en les pistes d’esquí de la zona, així com la 
necessitat futura de llars. També es presenten al·legacions referents al tractament del 
PDU als sòls amb pendent de més del 20%. 
 

▪ Ordre de la Generalitat de Catalunya sobre la normalització de les claus 
urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments 
de planejament urbanístic. 

 
El DOGC núm. 7995 del passat 5 de novembre de 2019, va publicar l’ ORDRE 
TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i 
els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament 
urbanístic. Aquesta Ordre té per objecte poder incorporar les dades 
corresponents a les principals determinacions dels instruments de planejament 
urbanístic en el Mapa urbanístic de Catalunya, que és l'instrument que permet a 
la ciutadania la consulta telemàtica d'aquestes determinacions de manera 



  
   

  

 

integrada, contínua, sintètica i homogènia per a tot el territori. A tal efecte 
estableix:  
a) L'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la 
qualificació urbanístiques del sòl que permet homologar els documents dels plans 
urbanístics.  
b) Els requeriments tècnics de presentació d'aquests documents al departament 
competent en matèria d'urbanisme per mantenir el sistema d'informació urbanística 
integrada de Catalunya. En quan a la normalització de les claus urbanístiques, 
s’estableix a l’article 2, que les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació dels 
instruments de planejament urbanístic general, dels plans parcials urbanístics i dels 
plans de millora urbana han de seguir l'estàndard de codificació sintètica i de 
representació gràfica de la classificació i la qualificació urbanística del sòl de 
l'annex I de l’Ordre. 
 

▪ Decret Llei de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. Mesures en 
matèria d’urbanisme. 

 
El DOGC del passat 28 de novembre de 2019, va publicar el “Decret Llei 16/2019, de 
26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a 
les energies renovables”, que va entrar en vigor el dia següent de la seva 
publicació, per tant, el dia 29 de novembre de 2019.  
 
Mesures en matèria d’urbanisme  
 
El capítol 3 regula les mesures que, en relació amb l'objecte del Decret llei, 
requereixen la modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Consta d'un article, el 5, que es divideix en deu 
apartats. Són mesures l'essència de les quals se situa en els nous articles que 
s'afegeixen a la Llei d'urbanisme, el 9 bis i el 48 bis.  
La resta de modificacions de la Llei d'urbanisme són subsidiàries d'aquests 
nous articles per facilitar-ne la interpretació sistemàtica.  
El nou article 9 bis regula dos supòsits en matèria dels usos del sòl i de les 
construccions que són d'aplicació directa, és a dir, que no necessiten 
l'adaptació del planejament urbanístic vigent perquè siguin aplicables en els 
termes legalment establerts. L'apartat 1 d'aquest article inclou una mesura per 
facilitar la implantació d'instal·lacions  
d'aprofitament de l'energia solar sobre les cobertes de les construccions i els 
espais de les parcel·les urbanes no ocupats per les construccions en 
determinades condicions, sense que les determinacions urbanístiques dels 
plans, vigents o futures, en siguin un obstacle.  



  
   

  

 

L'apartat 2 del mateix article recull, en essència, un supòsit regulat en part als 
apartats 3 i 4 de l'article 97 de la Llei d'urbanisme, en matèria de serveis comuns 
dels edificis, que es deroguen. En coherència amb l'objecte del Decret llei aquest 
supòsit s'amplia amb un altre regulat a la legislació en matèria de sòl, relatiu a 
les instal·lacions que tenen per objecte reduir la demanda energètica dels 
edificis. Amb una diferència substancial respecte del precedent que regula l'article 97 
de la Llei d'urbanisme, en aquests casos tampoc no és exigible l'adequació del 
planejament urbanístic vigent perquè les instal·lacions a les quals fa referència es 
puguin implantar d'acord amb el projecte autoritzat. En aquest sentit, són normes 
aplicables directament mentre siguin compatibles amb les normes que protegeixin el 
patrimoni cultural i la resta de béns protegits pel planejament urbanístic d'acord amb 
l'article 71 i concordants de l'esmentada Llei d'urbanisme.  
El nou article 48 bis, per remissió al nou apartat 5 bis de l'article 34, habilita els 
projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable per implantar directament 
infraestructures relatives als serveis tècnics als quals fa referència, que formen 
part del sistema urbanístic d'equipaments comunitaris, quan el planejament 
territorial i urbanístic no les preveu o, tot i que les preveu, no les regula 
detalladament. Supòsits en els quals no és exigible per a la formulació i autorització 
del projecte la modificació del planejament urbanístic, ni aprovar un pla especial 
urbanístic autònom o de desenvolupament, tant si es tracta d'una infraestructura 
d'interès general com d'interès local.  
Escau advertir que, encara que la finalitat primera del nou article és facilitar la 
implantació de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts 
renovables i de les xarxes de transport i de distribució d'aquesta energia, s'ha optat 
per estendre aquesta mesura a altres infraestructures de serveis tècnics la necessitat 
de les quals no sempre és fàcil de preveure des del planejament urbanístic amb 
l'antelació suficient.  
Es tracta en definitiva d'infraestructures en supòsits on la seva implantació és 
necessària en sòl no urbanitzable, admissibles sempre que les lleis no impedeixin 
l'actuació o no sigui prohibida expressament pel planejament territorial i urbanístic per 
raó dels terrenys afectats i, en conseqüència, escau considerar que el projecte 
d'actuació específica és l'instrument jurídic idoni i suficient per autoritzar la seva 
implantació en els casos esmentats, després de valorar les diverses alternatives 
possibles quan en sigui exigible l'avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la 
legislació en la matèria. 
 

▪ Sentència del Tribunal Constitucional avalant la constitucionalitat de gran 
part del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya. 

 
El Ple del Tribunal Constitucional, en una Sentència de la qual ha estat ponent el 
Magistrat Juan Antonio Xiol Ríos, ha resolt el recurs d'inconstitucionalitat 
interposat pel president del Gobierno contra els preceptes del Codi Civil de 



  
   

  

 

Catalunya que regulen el contracte de compravenda, el de permuta, el de 
mandat i la gestió de negocis aliens (arts. 3, 4 i 9 de la Llei de Catalunya 3/2017, 
de 15 de febrer, del llibre sisè del codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè).  
El Tribunal ha estimat únicament la impugnació relativa a l'article 621-54.3 del 
CCC. La Sentència declara inconstitucional i nul aquest precepte en apreciar 
que el procediment notarial de resolució de conflictes que en ell s'estableix 
vulnera les competències que atribueix a l'Estat l'art. 149.1.6 CE en matèria de 
legislació processal. La resta de les impugnacions han estat desestimades en 
considerar el Tribunal que la regulació dels referits contractes pel legislador 
català és conforme a l'ordre constitucional de competències. 
 

▪ 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 
 

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

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. 
 
En quan a les possibles novetats en matèria d’arrendaments urbans a 
Catalunya, se sap que la Generalitat està treballant amb un projecte de llei sobre els 



  
   

  

 

arrendaments urbans, que mitjançant el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, pretén 
modificar certs aspectes que a dia d’avui estan regulats per la LAU (terminis i 
pròrrogues obligatòries del contracte, actualització de la renta,etc) i també incorporar 
altre vegada el tema de la contenció de rentes, però sembla ser que formulat de 
forma diferent a la del Derogat Decret Llei 9/2019 de 5 de juliol de 2019. 
 
Fiscal, Mercantil i Comptable 

 
▪ Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2020. Al.legacions presentades.  

 
L’APCE ha presentat al·legacions a les aprovacions provisionals dels principals 
municipis de la provincia de Barcelona i de les capitals de les províncies de Lleida, 
Tarragona i Girona. 
El textos provisionalment aprovats estan caracteritzades per una pujada general de 
tipus, sobretot en l’Impost sobre béns immobles (IBI), l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) així com a taxes urbanístiques. De la mateixa manera en 
la majoria de municipis s’eliminen bonificacions i s’introdueix  recàrrec del 50% en la 
quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) als habitatges buits. 
 

▪ Sentència del Tribunal Constitucional declarant inconstitucional l’impost 
municipal de plusvàlues quan la quota resultant a pagar és major a 
l’increment realment obtingut pel ciutadà.  

 
El ple del Tribunal, en una Sentència de data 31 d'octubre de 2019, ha estimat per 
unanimitat la qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1020-2019, plantejada pel Jutjat 
Contenciós-administratiu número 32 de Madrid, respecte dels arts. 107 i 108 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, per possible vulneració de l'art. 31.1 de la Constitució. 
En conseqüència, ha declarat que l'art. 107.4 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, és inconstitucional, en els termes referits en el 
Fonament jurídic cinquè apartat a) de la Sentència. En conseqüència, és 
inconstitucional el cobrament d'aquest tribut, en aquells casos en els quals 
l'import a pagar pel contribuent sigui major que el guany real obtingut.  
En la Sentència el Tribunal Constitucional justifica, resumidament, la seva decisió de 
la següent forma: “Per tant, en aquells supòsits en els quals de l'aplicació de la regla 
de càlcul prevista en l'art. 107.4 TRLHL (percentatge anual aplicable al valor cadastral 
del terreny al moment de la meritació) es derivi un increment de valor superior a 
l'efectivament obtingut pel subjecte passiu, la quota tributària resultant, en la part que 
excedeix del benefici realment obtingut, es correspon amb el gravamen il·lícit d'una 
renda inexistent en contra del principi de capacitat econòmica i de la prohibició de 
confiscatòrietat que han d'operar, en tot cas, respectivament, com a instrument 
legitimador del gravamen i com a límit del mateix (art.31.1 CE) (…)  



  
   

  

 

En conseqüència, ha d'estimar-se la present qüestió d'inconstitucionalitat promoguda 
pel Jutjat contenciós administratiu núm. 32 de Madrid, i, en conseqüència, declarar 
que l'art. 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, és inconstitucional per 
vulnerar el principi de capacitat econòmica i la prohibició de confiscatòrietat, un 
i una altra consagrats en l'art. 31.1 CE, en aquells supòsits en els quals la quota 
a pagar és superior a l'increment patrimonial obtingut pel contribuent.”  
En quant a l'abast de la Sentència, en aquesta ocasió, el Tribunal Constitucional 
aclareix, en aplicació del principi de seguretat jurídica, que únicament tindrà efectes 
prospectius de manera  
que només: “han de considerar-se situacions susceptibles de ser revisades amb 
fonament en aquesta Sentència aquelles que, a la data de la publicació d'aquesta, no 
hagin adquirit fermesa per haver estat impugnades dintre del termini i en la forma 
escaient i no haver recaigut encara en elles una resolució administrativa o judicial 
ferma”.  
Una vegada més el Tribunal Constitucional torna a assenyalar la necessària 
intervenció del legislador en el present assumpte: “és important assenyalar que una 
vegada declarats inconstitucionals, primer els arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLHL 
per la STC 59/2017, d'11 de maig, i ara l'art. 107.4 TRLHL per la present Sentència, 
és tasca del legislador, en l'exercici de la seva llibertat de configuració normativa, 
realitzar l'adaptació del règim legal de l'impost a les exigències constitucionals 
posades de manifest en una i una altra Sentència.” 
 
Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 

 
▪ Novetats en la implementació a les obres de les modificacions 

legislatives sobre Telecomunicacions.  
 
El BOE, núm.238, del passat 3 d’octubre de 2019, va publicar la “Orden 
ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de 
reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las 
edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 
10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento”. 
 
L’Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, regula dos aspectes importants a nivell 
tècnic: 
 

▪ Modifica el Reglament d'ICT (Reial Decret 346/2011) i l'Ordre ITC / 1644/2011 que el 
desplega. 



  
   

  

 

▪ Regula les característiques de reacció a el foc dels cables de telecomunicacions a 
l'interior de les edificacions. 

 
L’annex d'aquesta Ordre Ministerial estableix detalladament, les característiques de 
reacció a el foc dels cables de telecomunicacions utilitzats en les ICT i en els 
desplegaments per interior de trams finals de xarxes d'accés ultraràpid, així com els 
períodes d’entrades en vigor de les diferents novetats. 
 

▪ Aclariment del Ministeri de Foment sobre la versió de la normativa 
actualment aplicable pels ascensors accessibles. 
 

L'Associació de Constructors i Promotors d'Espanya (APCE) ha efectuat la següent 
consulta a la Subdirecció General d'Arquitectura i Edificació del Ministeri de Foment: 
 
“En relació a la qüestió dels ascensors accessibles, hem tingut coneixement que 
AENOR ha publicat recentment la nova versió de la UNE-EN 81-70:2018. En l'annex 
A del Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (DBSUA) es vincula la 
definició del terme “ascensor accessible” al compliment de la norma, però en la seva 
versió de 2004, la UNE-EN 81-70:2004. 
Per tot l'exposat, sol·licitem que el Ministeri de Foment ens aclareixi quin de les 
dues versions de la norma és actualment obligatòria per a assegurar el 
compliment del Codi Tècnic de l'Edificació”. 
 
L'esmentada Subdirecció General ha aclarit el següent sobre aquesta qüestió: 
 
“El compliment d'una norma tècnica resulta obligatori en virtut que una reglamentació 
jurídica exigeixi aquest compliment. En matèria d'accessibilitat en l'edificació el 
Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (DBSUA), 
reglamentació d'àmbit nacional, exigible per tant en tot el territori espanyol, 
vincula la definició de “ascensor accessible” determinada en el mateix text, al 
compliment de la norma UNE-EN 81:70 en la seva versió 2004, la qual cosa 
estableix per tant l'obligatorietat d'aquesta norma per als ascensors així 
definits. La versió 2004 de la norma és l'última versió de la mateixa publicada en 
el Diari Oficial de la Unió Europea. La nova versió de la norma, la UNE-EN 81-70: 
2018, recentment publicada per UNE encara no ha estat publicada en el Diari 
Oficial de la Unió Europea i, de fet, es troba actualment en revisió. En 
conseqüència, en l'actualitat no existeix cap impediment legal perquè es 
fabriquin i instal·lin ascensors sota la norma UNE-EN 81-70:2004 juntament amb 
la resta de requisits que s'estableixen en el DBSUA, sent aquesta la versió de la 
norma exigible per al compliment del Codi Tècnic de l'Edificació.” 



  
   

  

 

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

 
S’explica que el passat 13 de novembre l’Associació de Promotors de Catalunya 
(APCE) va celebrar a la seva seu una jornada sobre la modificació del Codi Tècnic 
d’Edificació (CTE). En aquesta sessió es va explicar en quin estat es troba 
l’aprovació del Reial Decret Llei pel qual es modifica el CTE, el qual actualitza el 
document bàsic DBHE d’Estalvi Energètic, adaptant el CTE a allò que disposa la 
Directiva 2010/31/UE d’eficiència energètica dels edificis. 
Es va explicar breument les diferents etapes que ha passat aquesta normativa, que 
actualment es troba en la fase d’anàlisi d’al·legacions, i es va comentar que el 
projecte de Reial Decret (RD) s’ha desenvolupat fonamentalment per donar resposta 
a les obligacions establertes a les directives 2010/31/UE i 2013/59/EURATOM, fen 
una actualització del Document Bàsic DB HE d’Estalvi d’energia, amb l’objectiu de 
reduir els consums energètics en el sector de l’edificació i les emissions de CO2eq 
associades, actualitzar la definició d’edificis de consum d’energia quasi nul, adaptar la 
reglamentació espanyola al nou marc normatiu europeu, o incrementar el pes de les 
energies procedents de fonts renovables en la edificació, entre d’altres. El nou RD 
també contempla altres aspectes, com la inclusió d’una nova exigència bàsica 
dins el requisit bàsic de salubritat, de protecció davant l’exposició al radó, i 
algunes modificacions puntuals en el DB SI de protecció contra incendis per 
limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici.  
No es pot encara donar una data exacte per la publicació d’aquesta modificació del 
CTE, però es parla del primer trimestre de l’any vinent o finals de 2019. 
 

▪ 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. 
 
Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional 
 

▪ El rating immobiliari. 
 
El ràting immobiliari aporta un opinió independent sobre la capacitat que té un territori, 
un actiuo un desenvolupament de generar rendibilitat immobiliària. Un actiu 
immobiliari amb ràting AAA té un 99,98% de probabilitat de generar la rendibilitat 
associada al seu nivell de risc i un actiu amb ràting CC un 18,40%. El ràting 
immobiliari és l'eina definitiva per a invertir amb seguretat i confiança en el sector. 
 



  
   

  

 

VELTIS és la “Primera Agència Europea de Ràting Inmobiliari”, a més de la primera 
empresa Proptech a utilitzar Smart Data i Intel·ligència Artificial per a establir els 
ràting específics del sector immobiliari, utilitzant tecnologia desenvolupada i avalada 
per un projecte d'àmbit europeu. L'objectiu de VELTIS és aportar transparència a 
partir de la anàlisi del risc en un dels sectors més opacs, l'immobiliari. Com en el seu 
moment van fer les agències de ràting creditici en el sector financer. Per a això 
compta amb un equip de professionals i investigadors del sector immobiliari que han 
gestionat carteres valorades en més de 20.000 milions d'euros. 
 

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 
 

 


