
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
Núm. 1/2020 

11 de febrer de 2020 
 

 
Convocada formalment, es va celebrar la reunió de la Comissió Territorial de 
Tarragona de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la qual 
s’ estructura  en base als següents punts de l’ ordre del dia:  
 

1. Informe de l’activitat de representació institucional. 

El Sr. Marsá, comenta l’acte celebrat anteriorment, de presentació de l’estudi d’oferta 
que s’acaba de fer amb roda de premsa als mitjans, que sens dubte reflexa el bon 
moment del mercat en general a Catalunya. 
 
Fa esment a la forta baixada (55%) de les llicències l’any passat a la ciutat de 
Barcelona, atribuïble en molt bona mesura a la implantació de la obligatorietat del 
30% de reserva d’ HPO en sòl urbà consolidat, i a més sense haver aconseguit 
qualificar cap habitatge protegit. 

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

El President de la Comissió, informa de que tenim agendada una reunió amb el 
Regidor d’Urbanisme de Tarragona, i diu que després de la roda de premsa anterior i 
la intervenció del Sr. Marsá, i amb l’extens ordre del dia que hem de desenvolupar, 
considera que hem de passar al mateix sense més dilació. 

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

Urbanisme i Habitatge 
 

• Decret Llei 17/2019, de 23 desembre de 2019, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge. 

El DOGC núm 8032 de 30 de desembre de 2019 va publicar el Decret Llei 17/2019, 
de 23 desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge 
que va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació, per tant el dia 31 de 
desembre de 2019. 
 



  
   

  

 

Resum esquemàtic del “decret llei 17/2019, de 23 desembre de 2019, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge”, de les principals qüestions, 
que afecten a les empreses promotores-constructores-patrimonialistes 
 

✓ S’habilita a les administracions competents, per tal de que puguin incorporar  
en els planejaments, reserves d’habitatge de protecció pública, en sòl urbà 
consolidat. 

✓ S’obre la possibilitat de que els planejaments puguin reservar sòl per la 
construcció d’edificis d’habitatges, sense possibilitat de dividir-los 
horitzontalment. 

✓ Els habitatges d’ HPO, edificats sobre sòls de reserva urbanística, mantindran 
la qualificació, mentre el planejament mantingui la reserva, és a dir que, la 
qualificació serà permanent. Les disposicions transitòries, permeten mantenir 
els terminis fins ara vigents, a: 

o Els habitatges qualificats definitivament abans de l’entrada en vigor del 
Decret Llei. 

o Els expedients de qualificació en tràmit a l’entrada en vigor del Decret 
Llei. 

o Els instruments urbanístics en tramitació, d’iniciativa privada presentats 
complets davant l’¡administració urbanística competent amb anterioritat 
a l’entrada en vigor del Decret Llei. 

✓ S’anuncia que mitjançant una Ordre del Conseller, es publicaran nous preus de 
venda i lloguers màxims dels habitatges amb protecció oficial, que, serà  un 
preu únic, que es basarà en els factors de localització i de característiques dels 
habitatges. Es a dir que es substituirien les tres tipologies actuals (règim 
especial, règim general i règim concertat) per una sola denominació, 
diferenciant-se, no obstant, una qualificació de protecció “genèrica”, que 
permet l’accés en règim de propietat, arrendament o altre règim de cessió d’ús, 
i una qualificació de protecció “específica”, que només admet l’accés en règim 
d’arrendament . L’ordre s’hauria de publicar en el termini de 6 mesos des de 
l’entrada en vigor del Decret Llei.  Mentre no s’estableixin els nous preus 
màxims restaran vigents els actuals. No estaran subjectes a nova denominació 
i al preu únic: 

o Els habitatges els quals el procediment per la seva qualificació s’iniciï 
amb anterioritat a la data en que el nou sistema de preus màxims sigui 
aplicable. 



  
   

  

 

o Quan se situïn en un àmbit de reparcel·lació, en els supòsits següents: 

▪ Que el projecte de reparcel·lació s’hagi aprovat amb anterioritat a 
la data de determinació dels nous preus. 

▪ Que en execució del planejament aprovat de conformitat amb el 
règim anterior, el projecte de reparcel·lació s’aprovi definitivament 
abans que transcorrin 4 anys des de l’entrada en vigor del decret. 

En ambdós supòsits és requisit que no hagi transcorregut el termini fixat per 
l’edificació dels solars, i si no es fixa, que no hagin transcorregut 3 anys des 
que els terrenys van adquirir la condició de solar. 
 

✓ Es determina un règim especial aplicable als municipis de l’àmbit de l’Àrea 
Metropolitana den Barcelona, en els que en els sòls de nova implantació, 
hauran de d’establir-se les reserves, a 

En base, a: 
 

o El 40% en sòl urbanitzable delimitat. 

o El 40% en sectors de sòl urbà no consolidat que tinguin per objecte la 
transformació global dels usos principals cap a l’ús residencial. 

Aquets percentatges, es poden reduir fins al 30% quan no es pugui garantir la 
viabilitat econòmica financera de les actuacions. 
 

o La meitat com a mínim de les reserves s’han de destinar específicament 
a règim d’arrendament. 

✓ Es dona un termini d’un any al Govern, per procedir a l’aprovació del Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge, fent especial menció a que els municipis 
inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada, puguin si es el 
cas tenir unes reserves d’ HPO de com a mínim el 50% del sostre que es 
qualifiqui per l’ús residencial de nova implantació en sòl urbanitzable delimitat, i 
el 40% en sòl urbà no consolidat, amb la possibilitat de reduir fins al 30% quan 
no es pugui garantir la viabilitat econòmica financera de les actuacions. La 
meitat com a mínim de les reserves s’han de destinar específicament a règim 
d’arrendament. 

✓ Es determina una nova pròrroga per les llicències d’edificació d’obres aturades, 
amb llicències caducades, fins al 31 de desembre de 2022, amb les següents 
condiciones: 



  
   

  

 

o Que la llicència estigui caducada a partir de l’1 de gener de 2008. 

o Que havent-se iniciat, no es varen poder acabar degut a la crisi 
econòmica. 

o Que s’hagi iniciat l’estructura, i l’adaptació de normatives tècniques faci 
inviable econòmicament la edificació. 

o Que les obres mantinguin la legalitat urbanística. 

o Que en el termini d’un any des de l’entrada en vigor del Decret Llei, es 
sol·liciti la rehabilitació i pròrroga de la llicència. 

 
Un cop transcorregut l’any, sense haver demanat la pròrroga, les edificacions 
s’haurien d’enderrocar, sens perjudici de la possibilitat d’obtenir una nova 
llicència sobre un projecte rectificat que incorpori els ajustos necessaris perqué 
esdevinguin autoritzables les obres d’acord amb la normativa tècnica aplicable. 
 

▪ Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 
17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a 
l'habitatge. 

 
El DOGC del 22 de gener de 2020 va publicar el “Decret Llei 1/2020, de 21 de 
gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge” que va entrar en vigor el 
mateix dia de la seva publicació.  
 
En l’exposició de motius d’aquest nou Decret 1/2020 especifiquen, que una vegada 
aprovat el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per 
millorar l'accés a l'habitatge (que segueix encara pendent de la pertinent tramitació 
parlamentaria, com més endavant s’explicarà), han detectat que la definició 
d'habitatge buit introduïda a l'article 2.1 pot generar dubtes d'interpretació i, en 
conseqüència, problemes de seguretat jurídica que cal evitar.  
 
En aquest sentit, s'ha modificat els supòsits que justifiquen que un habitatge 
estigui desocupat:  
 
Article únic  
 
Modificació de l'article 2.1 del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.  



  
   

  

 

Es modifica l'apartat 2.1 del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures 
urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que resta redactat de la manera 
següent:  
 
“2.1 Es modifica la lletra d de l'article 3 de la Llei del dret a l'habitatge, que resta 
redactada de la manera següent:  
 
d) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa 
justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes 
justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de 
dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua 
de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial 
pendent de resolució. L'ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui 
considerar buit un habitatge.”  
 
Abans d’aquesta modificació, en la definició introduïda pel Decret 17/2019, es definia 
l’habitatge buit de la forma següent:  
 
“d) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa 
justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes 
justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de 
dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua 
de població i el fet que la propietat o la possessió de l'habitatge sigui objecte d'un 
litigi judicial pendent de resolució. L'ocupació sense títol legítim no impedeix que 
es pugui considerar buit un habitatge, llevat del cas que la persona propietària 
acrediti haver iniciat les accions judicials adequades per a la recuperació 
efectiva de la possessió abans de complir-se el termini per considerar 
l'habitatge buit.”  
 
En la definició introduïda ara, s’ha eliminat, com a causa justificada de desocupació 
permanent de l’habitatge, el fet de que la possessió del mateix sigui objecte d’un litigi 
judicial pendent de resolució, també en aquells casos d’ocupació sense títol 
legítim, en conseqüència en la definició actual d’habitatge buit només s’admet, 
com a causa justificada de desocupació permanent de l’habitatge, que la 
propietat del mateix sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. 
 

▪ PDU de revisió de sòls no sostenibles.  
 
Com ja es va comentar també 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%. 
 
Per altre banda s’informa que el DOGC núm. 8017, del passat 5 de desembre de 
2019,va publicar l’Aprovació Inicial del Pla director urbanístic de revisió dels sòls 
no sostenibles del litoral gironí. 
Segons la nota de premsa difosa pel Departament de Territori i Sostenibilitat,el PDU 
analitza àmbits dels municipis del litoral gironí on encara es podria construir però que 
no s’han arribat a desenvolupar, avalua la seva sostenibilitat i, si cal, proposa 
l’estratègia que es considera més adient per a cadascun d’ells. En concret, el Pla 
director du a terme dos tipus d’actuacions: 
 
1. Revisió de la sostenibilitat de 202 sòls on es podria construir situats en els 17 
municipis de la Costa Brava que no tenen el seu planejament adaptat al 
contingut del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines. 
Es tracta de Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant 
Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de 
Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. 
 
Concretament, es revisen 167 sectors de sòl residencial o mixt, que sumen 1.647 
hectàrees i on s’hi podrien construir 22.022 habitatges, i 35 àmbits de sòl urbà que 
abasten 267 ha i amb capacitat per a 2.306 habitatges nous. 
 
2. Millora de la integració paisatgística dels sòls amb edificacions aïllades als 
22 municipis litorals de Girona. Es fixen unes directrius d’integració paisatgística 
que s’hauran de complir a tots els municipis quan es vulguin construir habitatges 
aïllats (rodejats de jardí). 
  
Moratòria de llicències d’obra i de planejament 
 
La Comissió d’urbanisme va aprovar dues moratòries de noves llicències d’obra i 
instruments de planejament per evitar que es pogués urbanitzar algun sector mentre 
el Departament de Territori i Sostenibilitat treballava en el PDU (veure les 



  
   

  

 

mencionades Circulars APCE núm.26/19 de 15 de febrer de 2019 i 51/19 de 11 d’abril 
de 2019). 
 
La primera, el passat mes de gener, afectava 1.120 hectàrees de superfície, amb 
43 sectors de sòl urbanitzable on s’hi podrien construir més de 3.000 habitatges, i 
altres sòls classificats com a urbans. Tots, situats a primera línia de mar i en pendent 
de 14 municipis litorals. 
 
El mes de febrer es va ampliar la suspensió a 955 hectàrees més: 69 sectors 
residencials, on s’hi podrien construir 12.020 habitatges, i 11 d’activitat econòmica en 
sòls urbanitzables, a més de 8 sectors de sòl urbà no desenvolupat situats en primera 
línia de mar amb capacitat per a 237 habitatges. 
 
Cal recordar que el mes de març es va aixecar la moratòria en alguns sòls urbans de 
quatre municipis gironins (Cadaqués, Tossa de Mar, el Port de la Selva i Palamós). 
 
Ara, amb l’aprovació inicial del PDU, es prolonga la moratòria per a tots aquells 
àmbits que es proposa extingir o modificar. Es mantindrà fins a l’aprovació 
definitiva del PDU, com a màxim un any. Concretament el DOGC detalla en quan a la 
suspensió el següent: 
 
Suspendre, pel termini d'un any, d'acord amb els articles 73 i 74 del Text refós 
de la Llei d'urbanisme, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació 
obligatòria, en els àmbits assenyalats pel PDU en el plànol O.01 Àmbit de 
suspensió de tramitacions i llicències integrat en la documentació gràfica del 
pla, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències 
de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament 
de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i 
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, llevat aquelles llicències que, tant pel que fa als sectors que són 
objecte de modificació, com pel que fa a la normativa d'integració paisatgística 
que afecta a la totalitat de l'àmbit d'actuació del PDU, d'acord amb l'article 102.4 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, siguin compatibles amb el planejament vigent i el PDU en tràmit. 
 
Procés de participació ciutadana 
 
Arran de l’aprovació de l’avanç del PDU el mes de febrer, es va obrir un primer 
període d’informació pública i consulta als ajuntaments. Es van enviar un total de 5 
escrits de suggeriments d’ajuntaments i 93 escrits d’empreses i particulars. 



  
   

  

 

El document que avui s’ha aprovat inicialment se sotmetrà a un segon procés 
d’informació pública durant 45 dies hàbils i a un mes d’audiència als 
ajuntaments. 
 
Un cop estudiades les al·legacions que es rebin i incorporades, si s’escau, al 
text, la Comissió d’urbanisme de Girona en farà l’aprovació provisional i elevarà 
el document a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya per 
al seu preceptiu informe final. El conseller de Territori i Sostenibilitat signarà 
l’aprovació del Pla director, que es publicarà al DOGC i entrarà en vigor al dia 
següent. 
 
Patrimonial   
 

▪ Modificació de les lleis contra l’emergència habitacional del Decret Llei 
17/2019, de 23 desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge. 
 

En l’àmbit de les determinacions de la Llei 24/2015 de “mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica” es produeixen les 
següents modificacions: 
 

o Es dona una nova definició al concepte de “Gran Tenidor”, que 
s’estableix en 15 habitatges (fins ara eren 1.250 metres). 

o S’incorporen com a grans tenidors les “persones físiques”, que fins ara 
no estaven afectes. 

o S’amplia el termini fins ara de 3 anys del contractes de “lloguer social”, 
que passa a 5 anys per les persones físiques i 7 les persones jurídiques. 
Donant-se la possibilitat, per una única vegada (si es mantenen les 
condicions d’emergència), d’una renovació de contracte a la seva 
finalització. 

o L’Obligació d’oferir una proposta de lloguer social abans de l’ interposició 
de les demandes judicials, es fa extensiva a qualsevol acció executiva 
derivada de la reclamació d’un deute hipotecari i a les demandes de 
desnonament: Per venciment del contracte (títol jurídic d’ocupació). 

 

 

 



  
   

  

 

Fiscal, Mercantil i Comptable 
 

▪ Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2020.  
 
Com ja es va comentar l’APCE va presentar 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. 
Les ordenances fiscals d’aquest any han estan caracteritzades per una pujada dels 
tipus impositius pràcticament unànime en tots els municipis. Sobretot les pujades se 
centren en l’elevació del tipus impositiu del IBI, imposició del recàrrec de l’IBI del 
50% recàrrec pels immobles d’ús residencials permanentment desocupats i rebaixa 
de certes bonificacions fins ara aplicables, elevar el tipus de gravamen del ICIO en 
aquells municipis que no el tenien al màxim tipus legal permès del 4% (com 
Barcelona, Girona i Vic), elevació dels tipus de gravamen de l’IIVTNU en aquells 
municipis que no el tenen en el màxim legal permès del 30% i en general una 
elevació del preu de moltes taxes municipals (moltes afecten a les empreses del 
sector, ja que són taxes per serveis urbanístics i similars). 
 

▪ Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic per al 2020.  

 
L’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic per al 2020, publicat el Butlletí del Parlament de Catalunya el passat 29 de 
gener, modifica determinats tributs propis: cànon sobre la deposició de el rebuig; 
cànon de l'aigua, l'impost sobre els habitatges buits, l'impost sobre grans 
establiments comercials; l'impost sobre les estades en establiments turístics; l'impost 
sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial; 
l'impost sobre begudes ensucrades envasades. 
 
Modifica aspectes dels tributs cedits (IRPF, impost sobre successions i donacions; 
ITP i AJD) així com mesures financeres i de legislació de patrimoni. També modifica 
determinades taxes.  
 
Apart també es modifiquen altres normes sectorials, com ara la Llei de turisme, que 
passa a establir una nova definició d'allotjament turístic (qualsevol establiment, 
habitatge, instal·lació o infraestructura regulada per la normativa turística, en el qual 
es prestin serveis turístics d'allotjament) i s'amplia la regulació de la penyora en el 
Codi Civil de Catalunya. 
 
Se seguirà atentament la tramitació parlamentaria d’aquesta norma. 
 
 



  
   

  

 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat  
 

▪ Publicat el Reial Decret de Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació per 
a la millora de l’eficiència energètica i la protecció enfront del radó en 
l’àmbit de l’edificació.  

 
El BOE núm.311 del passat 27 de desembre de 2019 va publicar el “Real Decreto 
732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo”, que va 
entrar en vigor l'endemà de la seva publicació, és a dir, el 28 de desembre de 
2019 (amb les excepcions que després s'expliquessin en les disposicions 
transitòries). 
El Reial Decret de Modificació del Codi Tècnic de l'Edificació, segons nota de 
premsa publicada després del Consell de Ministres, servirà per a la millora de 
l'eficiència energètica dels edificis i recull, entre altres qüestions, el nou 
"Document Bàsic d'Estalvi d'Energia" i la nova secció del "Document Bàsic de 
Salubritat" dedicada a la protecció dels edificis enfront de l'exposició al gas 
radó. 
 
La modificació ve a adaptar el Codi a noves exigències que milloraran les 
prestacions dels edificis tant en relació a l'eficiència energètica d'aquests com 
en relació a la salut, el confort i la seguretat dels usuaris.  
 
El nou "Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DBHE)" s'alinea amb les recents 
iniciatives legislatives tant nacionals com europees encaminades a l'estalvi 
d'energia en els diferents sectors i el foment de les energies procedents de 
fonts renovables. 
 
Els edificis nous que es realitzin a partir de l'entrada en vigor del nou 
reglament tindran una alta eficiència energètica, la qual cosa, sumat a la major 
contribució d'energia procedent de fonts renovables, suposarà una reducció 
del consum d'energia, respecte als actuals, d'entorn d'un 40% de mitjana. 
Amb el nou DB-HE es millorarà la qualitat de les envolupants tèrmiques dels edificis i 
es fomentarà l'ús de les tecnologies més eficients i sostenibles per al seu 
condicionament, la qual cosa permetrà aconseguir unes condicions adequades de 
confort amb la mínima despesa energètica. El Document revisa i actualitza les 
exigències reglamentàries d'eficiència energètica dels edificis en compliment 
del que s'estableix per la Directiva 2010/31/UE, que estableix l'obligació de 
realitzar aquesta revisió periòdicament. La revisió de les exigències en matèria 
d'estalvi d'energia i d'incorporació d'energia procedent de fonts renovables en el 
sector de l'edificació resulta a més imprescindible per al progressiu avanç cap a una 



  
   

  

 

economia baixa en carboni competitiva en 2050, objectiu amb els quals s'ha 
compromès Espanya a través d'acords internacionals en els últims Cims del Clima. 
La nova secció del "Document Bàsic de Salubritat", la secció HS6 "Protecció 
enfront de l'exposició al radó" és una transposició parcial de la Directiva 
2013/59/EURATOM del Consell, de 5 de desembre de 2013, per la qual 
s'estableixen normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills 
derivats de l'exposició a radiacions ionitzants. En aquesta nova secció del 
Codi es recullen les mesures reglamentàries per a limitar la penetració del radó 
en els edificis en funció del municipi en què se situïn. Amb tot això, es limita 
l'exposició de les persones al gas radó, reduint així els riscos associats a aquesta. 
 
El Reial Decret aprovat recull, a més, canvis en el "Document Bàsic de 
Seguretat en cas d'Incendi", que permetrà conciliar la necessària prevenció de la 
propagació del foc a través de les façanes dels edificis amb les noves exigències 
d'estalvi energètic, així com amb la innovació tecnològica del sector. 
 
Disposicions transitòries 
 
Disposició transitòria primera. Edificacions a les quals no serà aplicable el que es 
preveu en aquest Reial Decret. 
Les modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació aprovades per aquest Reial 
decret no seran aplicable a les obres de nova construcció i a les intervencions 
en edificis existents que, en tots dos casos, tinguin sol·licitada la llicència 
municipal d'obres a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret. 
Aquestes obres hauran de començar dins del termini màxim d'eficàcia d'aquesta 
llicència, conforme a la seva normativa reguladora, i, en defecte d'això, en el termini 
de sis mesos comptat des de la data d'atorgament de la referida llicència. En cas 
contrari, els projectes hauran d'adaptar-se a les modificacions del CTE que 
s'aproven mitjançant aquest Reial Decret. 
 
Disposició transitòria segona. Edificacions a les quals serà d'aplicació voluntària el 
que es preveu en aquest Reial Decret. 
Les modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació aprovades per aquest Reial 
Decret seran d'aplicació voluntària a les obres de nova construcció i a les 
intervencions en edificis existents per a les quals, en tots dos casos, se 
sol·liciti llicència municipal d'obres dins del termini de sis mesos des de 
l'entrada en vigor del present Reial Decret, havent-se de començar aquestes 
obres dins del termini màxim d'eficàcia d'aquesta llicència, conforme a la seva 
normativa reguladora, i, en defecte d'això, en el termini de sis mesos comptat 
des de la data d'atorgament de la referida llicència. 
En cas contrari, els projectes hauran d'adaptar-se a les modificacions del CTE que 
s'aproven mitjançant aquest Reial Decret.  



  
   

  

 

 
Disposició transitòria tercera. Edificacions a les quals serà d'aplicació obligatòria 
el que es preveu en aquest Reial Decret. 
Les modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació aprovades per aquest Reial 
Decret seran d'aplicació obligatòria a les obres de nova construcció i a les 
intervencions en edificis existents per a les quals, en tots dos casos, se sol·liciti 
llicència municipal d'obres una vegada transcorregut el termini de sis mesos 
des de la seva entrada en vigor. 
 

▪ Pròrroga de llicències d’obra del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, 
de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. 
 

La disposició final segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge ha introduït l’anomenada 
pròrroga general de llicències d’obra, amb les següents novetats: 
 
Segona 
Modificació de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost Es modifiquen els 
apartats 1, 2 i 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, que resten redactats de la manera següent:  
“1. Les persones titulars de llicències d'obres caducades a partir de l'1 de 
gener de 2008, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria 
d'edificació i d'habitatge anterior a la normativa aplicable a l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei, poden sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència quan 
concorrin les circumstàncies següents:  
“a) Si, després d'haver iniciat l'execució de les obres autoritzades, no van poder 
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el 
sector de la construcció.  
“b) Si s'ha iniciat l'estructura de l'edifici, i l'adaptació de les obres executades a les 
exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge 
aplicable a l'entrada en vigor d'aquesta Llei resulta inviable econòmicament.  
“c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament 
urbanístics vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga en tots 
els aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.  
“2. Les persones titulars de llicències a què fa referència l'apartat 1 disposen 
d'un termini d'un any a partir de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de 
desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, per 
sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga. Transcorregut aquest termini sense 
haver presentat la sol·licitud, o transcorregut el termini de pròrroga de la 
llicència rehabilitada sense haver finalitzat les obres d'edificació autoritzades, 



  
   

  

 

les persones esmentades resten obligades a enderrocar l'edifici inacabat, per a 
la qual cosa disposen d'un termini màxim d'un any des que finalitzi el termini 
corresponent, amb l'advertiment que, si no ho fan, es pot executar 
forçosament per l'administració que va atorgar la llicència pels mitjans 
regulats a la legislació urbanística amb relació a les ordres de restauració de la 
realitat física alterada i l'ordre urbanístic vulnerat. Això s'entén sense perjudici de 
la possibilitat d'obtenir nova llicència sobre un projecte rectificat que incorpori els 
ajustos necessaris perquè esdevinguin autoritzables les obres d'acord amb la 
normativa tècnica aplicable.  
“3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals fa 
referència l'apartat 1 és el 31 de desembre de 2022.” 
 

▪ Nou número de telèfon del Servei d’Atenció Tècnica (SAT) d’Endesa 
Distribución pels nous subministraments. 
 

S’informa que el telèfon de Servei d'Atenció Tècnica (SAT) d’ Endesa 
Distribución amb el que fins ara s’ atenia per a les connexions a la xarxa (902 534 
100) ha estat substituït pel següent numero gratuït: 900.920 959.  
Ja ha estat publicat a la web (https://www.edistribucion.com/es/contacto.html), a les 
plantilles de respostes SAT i a les CTE'S. 
 

▪ Emergència climàtica. 
 

S’informa de l’adhesió de l’APCE als compromisos de la 1a Cimera Catalana 
d'Acció Climàtica. En aquesta 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica celebrada el 
proppassat dia 17 de gener, es va arribar a l’acord per un conjunt de compromisos, 
als quals es demana a les empreses, entitats i administracions s’adhereixin per tal 
de poder revertir conjuntament l’emergència climàtica que ja estem afrontant. 
 
Bàsicament com a compromisos sectorials, per les empreses del sector de 
l’urbanisme l’arquitectura i la construcció són els següents:  
a. Informar els clients sobre les opcions de construir edificis i instal·lacions amb un 
millor comportament climàtic i ambiental.  
b. Participar en projectes de R+D+I per a reduir l’impacte climàtic dels edificis.  
c. Instal·lar casetes d’obra amb autosuficiència energètica.  
d. Optimitzar el consum de materials d’obra i el seu reciclatge amb un pla a 5 anys 
vista.  
e. Utilitzar metodologies de disseny i projectació que permetin comparar 
climàticament les diferents solucions plantejades per a una construcció.  
f. Adherir-se al programa Advancing Net Zero del World Green Building Zero per a 
edificis d’emissió zero. 
 

https://www.edistribucion.com/es/contacto.html


  
   

  

 

 
 

4. Precs i preguntes. 

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


