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Butlletí informatiu  
de la corredoría d'assegurances de l'Associació de Promotors de Catalunya

Gen

2120 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com les ASSEGURANCES DE CONSTRUCCIÓ: 
Tot Risc Construcció, Decennal de Danys i Responsabilitat Civil, entre d'altres.

20 ANYS DE LOE
Passat, Present i Futur

La Llei 38/1999 d'Ordenació  de l'Edificació  ha celebrat 
recentment el seu vintè aniversari, una llei que té com 
a objectiu regular els aspectes essencials del procés 
d'edificació, establint les obligacions i responsabilitats 
dels agents que intervenen en aquest procés, així com 
les garanties necessàries per a l'adequat desenvolupa-
ment d'aquest, amb la finalitat d'assegurar la qualitat mit-
jançant el compliment dels requisits bàsics dels edificis i 
l'adequada protecció dels interessos dels usuaris. Per a 
celebrar aquest aniversari, l'APCE va organitzar una jor-
nada online en la qual es van analitzar aquests 20 anys 
d'aplicació de la norma, així com els reptes que haurà 
d'afrontar en el futur. 

En la presentació, la presidenta d'Ediseguros  Mediación 
i vicepresidenta d'APCE, Elena Massot, va realitzar un bal-
anç positiu de la LOE, destacant alguns punts rellevants, 
com la seva aprovació consensuada de tots els agents 
implicats, element indispensable per a aconseguir una 
normativa realment efectiva. Va destacar també que és 
una llei breu i de fàcil comprensió, marcant pautes sobre 
tots els aspectes tècnics en el Codi Tècnic de l'Edificació, 
i ha contribuït a la regularització del procés de l'edificació 
i aportant seguretat, tant per als consumidors com per als 
promotors, delimitant responsabilitats. 

Des d'Asefa  grup assegurador, el seu director gener-
al, Cyrille Mascarelle, va indicar que la LOE ha canviat 
la manera de valorar els riscos associats al procés de 
l'edificació, i que és la primera regulació normativa de la 
construcció que té un reglament en el qual es defineix 
com han de ser estables i habitables amb les necessi-
tats constructives dels edificis. Mascarelle va destacar 
el paper fonamental dels promotors en el procés i va as-
senyalar els aspectes a millorar en aquesta normativa. 

En la taula rodona van participar Fernando Valdivia, jutge 
de Primera Instància a Barcelona, María Jesús Andrade, 
registradora de la Propietat, Magda Dalmau, direc-
tora de la delegació Nord-est d'Asefa Seguros, i Josep 
Donés, secretari general tècnic de l'APCE, encarregats 
d’analitzar la norma i els reptes de futur. 

Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta. 
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.

Des del punt de vista jurisprudencial, Fernando Valdivia va 
indicar que la LOE, d'una banda, té una vigència, però que 
per l'altre els operadors jurídics en la seva demanda poden 
acumular perfectament accions, i va recordar que el compli-
ment rigorosament del CTE no exonera de res-ponsabilitats. 

Per part seva, Mª Jesús Andrade va explicar els reptes da-
vant una adequada interpretació i aplicació de la LOE des 
d'un punt de vista registral, i Magda Dalmau va recordar 
que la contractació de l'assegurança decennal obligatori 
és una garantia de 10 anys que indemnitzarà pels danys 
materials soferts durant el període de vigència d'aquest. 

Finalment, des d'APCE, Josep Donés va destacar la im-
portància de la LOE com una de les figures més importants 
per a ordenar el procés d'edificació, i va assenyalar que 
l'interès per establir una assegurança triennal obligatori no 
suposarà una millora de la LOE, apostant més per continuar 
en la línia de bona coordinació i harmonia entre arquitectes, 
aparelladors, constructors, promotors i asseguradores.  

Els hi recordem que Ediseguros  Mediación, Corredoria 
d’assegurances de l’APCE està especialitzada en asse-
gurances pel sector promotor-constructor i entre elles, 
l’assegurança decennal a que obliga la Ley de Orde-
nación de la Edificación.

Més informació: https://apcebcn.cat/es/jornadas/20-
anos-de-loe-pasado-presente-y-futuro/


