
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 
Núm. 5/2020 

11 de desembre de 2020 
 
 
Convocada formalment, es va celebrar la reunió on-line de la Comissió Patrimonial, 
amb el següent Ordre del Dia: 
 

 
1. Informe de l’activitat de representació institucional. 

Degut a la situació actual, no s’ha produït cap activitat rellevant de representació 
institucional. 
 

2. Relleu presidència Comissió Territorial de Lleida. 

La Sra. Pilar Pallàs comunica que deixa la presidència Comissió Territorial de Lleida, 
prenent el seu relleu, per consens, la Sra. Montserrat Pujol, que assumirà el càrrec de 
Presidenta de la Comissió Territorial de Lleida. 
S’agraeixen els serveis prestats per part de la Sra. Pallàs durant la seva presidència. 
 

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

 
Urbanisme i Habitatge 
 

▪ Consulta pública prèvia a la redacció del avantprojecte de Ley Estatal por 
el Derecho a la Vivienda. 
 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciat la consulta 
pública prèvia a la redacció d'un avantprojecte de Llei Estatal pel Dret a l'Habitatge. 
 
En el document de presentació de l’exposició pública s’exposa el següent: 
Problemes que es pretenen solucionar a la nova norma 
 
El compliment del «dret a un habitatge digne i adequat» recollit en l'article 47 de la 
Constitució Espanyola incumbeix a tots els poders públics sense excepció, que 
estan obligats a complir-lo en el marc de les seves respectives esferes de 
competència. 
D'aquesta forma, ha d'entendre's que l'Avantprojecte de Llei Estatal pel Dret a 
l'Habitatge constitueix la resposta per part de l'Estat de l'obligació que, en el marc de 
les seves competències constitucionals, li incumbeix en la protecció del dret a 
accedir a un habitatge digne i adequat i al seu gaudi. 



  
   

  

 

En aquest context, l'Avantprojecte s'elabora en un moment especialment rellevant, 
en el qual, després de la crisi econòmica i financera de l'última dècada i, de manera 
conjuntural, sota els greus efectes d'una pandèmia sense precedents en la història 
recent, una part important de la població té serioses dificultats d'accés a l'habitatge a 
preu assequible, per la qual cosa ha de considerar-se com el problema fonamental al 
qual s'enfronta a la norma, a través de l'aplicació de diferents mesures i disposicions 
legals. 
Objectius de la norma 
 
Entre els objectius de l'Avantprojecte de Llei Estatal pel Dret a l'Habitatge es poden 
destacar els següents: 
• Regulació de les polítiques d'habitatge com a servei públic d'interès general. 
• Blindatge de la funció social de l'habitatge. 
• Promoure el desenvolupament dels parcs públics d'habitatge estables. 
• Reforç del dret d'un habitatge digne a preu assequible. 
• Reforç de la planificació i cooperació interadministrativa en la matèria. 
• Transparència, seguretat i informació com a garantia del dret a l'habitatge. 
 

▪ Participació pública de la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno 
Construido. 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana també esta treballant en la 
redacció d'un avantprojecte de Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. 
Segons el mateix document d’exposició pública els objectius bàsics de el projecte de 
Reial Decret són: 
 

• Impulsar la qualitat de l'Arquitectura i de l'entorn construït, com a element 
bàsic per a la millora de la qualitat de vida de les persones. 

• Promoure l'arrelament social de l'Arquitectura i qüestions d'identitat i de 
sensibilització amb els valors que representa. 

• Impulsar el paper de l'Arquitectura com a eina de diplomàcia cultural, que 
permeti connectar i apropar persones de diferents sensibilitats i desenvolupar 
procediments que permetin la participació i integració de professionals i 
ciutadans, utilitzant la nova Casa de l'Arquitectura com un instrument 
fonamental de difusió davant la societat. 

• Potenciar la qualitat arquitectònica i la sostenibilitat de les actuacions en els 
procediments de contractació pública, exercint l'Administració un paper 
exemplaritzant. 

• Contribuir a el desenvolupament sostenible del territori i els nuclis de població, 
i facilitar l'impuls de la rehabilitació i renovació urbana, millorant l'eficiència 
energètica, l'accessibilitat, la habitabilitat i l'adaptació a les noves formes de 



  
   

  

 

vida i de treball de parc construït existent, incrementant la seva qualitat i 
capacitat de donar la resposta adequada a les nostres necessitats actuals. 

• Contribuir a donar resposta a tots els àmbits als grans impactes derivats del 
canvi climàtic que estem experimentant. 

• Contribuir a el desenvolupament de l'potencial de creixement econòmic i 
d'ocupació que posseeix la arquitectura i la millora de la qualitat de l'entorn 
construït. 

• Contribuir a la protecció i salvaguarda de el patrimoni cultural i natural. 
Fomentar la modernització de l'Arquitectura i els instruments per a la millora de la 
qualitat de l'entorn construït. 
 

▪ Aplicació dels fons europeus per a afrontar la crisi derivada de la 
pandèmia per la Covid-19 en el nostre sector. 

 
Amb data 28 d'octubre de 2020 es va iniciar la tramitació de la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat 2021 ( el text del qual es va publicar el 30 d'octubre, en el Butlletí 
Oficial del Congrés dels Diputats). 
 
El projecte preveu més de 2.250 milions de euros per promoure el lloguer, la 
construcció i la rehabilitació d’habitatges. Això suposa que les politiques d’habitatge 
augmenten en un 25% segons preveu l’executiu, provinents en gran mesura de fons 
europeus. 
 

▪ Revisió dels mòduls de preus de l’habitatge protegit. 
 
El  “Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la 
promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament 
en règim de lloguer” publicat avui mateix 11 de desembre de 2020 (i entrarà en 
vigor dema 12 de desembre) estableix els següents preus de venda i rendes màxims 
per als habitatges de protecció oficial de règim general i especial: 
 



  
   

  

 

 
(Nota: Els preus de règim concertat no han sigut modificats, per tant és 
mantenen els actualment vigents.). 
 
 

▪ Coliving. 
 

També en el  “Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per 
estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats 
d'allotjament en règim de lloguer” publicat avui, aporta novetats en el tema del 
coliving. L'article 2 s'articula en set apartats diferents, a través dels quals es 
modifiquen i s'afegeixen diferents articles a la Llei del dret a l'habitatge amb la 
finalitat de donar resposta urgent a l'increment de la demanda d'habitatges de 
lloguer. En els quatre primers apartats s'afegeixen o es modifiquen 
disposicions de la Llei del dret a l'habitatge per regular, com una tipologia més 
d'habitatge, els allotjaments amb espais comuns complementaris i definir 
també els espais comuns complementaris. Els allotjaments amb espais comuns 
es caracteritzen perquè, malgrat tenir una superfície de l'espai privatiu inferior a la 
fixada per a la resta de tipologies d'habitatge, la suma de l'espai privatiu i la part 



  
   

  

 

proporcional que li correspon dels espais comuns complementaris no pot ser inferior 
a la superfície mínima establerta a la normativa d'habitabilitat. D'altra banda, en 
aquesta nova tipologia d'habitatges es prohibeix la divisió en propietat horitzontal, fet 
que propiciarà que es destinin al mercat de lloguer. En el cinquè apartat, s'afegeix 
un nou apartat 7 a l'article 130 de la Llei del dret a l'habitatge perquè les 
administracions públiques i les entitats del sector públic que, per les funcions 
que tenen atribuïdes, disposen de dades i documentació relatives a rendes de 
lloguer d'habitatges les cedeixin a requeriment de l'administració competent 
per a l'exercici de les tasques del règim de control i sancionador que estableix 
el títol VI en matèria de contenció de rendes i que ha de permetre l'aplicació del 
règim de control i sancionador introduït per la Llei 11/2020. En el sisè apartat 
s'afegeix una nova disposició transitòria a la Llei del dret a l'habitatge, la 
desena, per establir les condicions mínimes d'habitabilitat dels espais comuns 
complementaris dels habitatges i dels allotjaments fins a l'adaptació del Decret 
141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, a la nova normativa del 
present Decret llei. Pel que fa a les superfícies mínimes dels allotjaments, es 
mantenen les establertes reglamentàriament, si bé, mitjançant les noves previsions 
legals, part de la superfície es pot destinar a espais comuns complementaris. En el 
setè i darrer apartat s'afegeix una nova disposició transitòria a la Llei del dret a 
l'habitatge, l'onzena, per regular les condicions dels preus i rendes màxims 
aplicables als habitatges i allotjaments amb espais comuns complementaris 
amb protecció oficial fins a l'adaptació del Pla per al dret a l'habitatge a aquest 
Decret llei. 
 
L’article 3 modifica l'apartat 2 de l'article 100 del text refós de la Llei d'urbanisme, 
en què es regulen les modificacions de les figures de planejament urbanístic que 
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics. La nova 
regulació, pensada per facilitar la implantació dels allotjaments amb espais 
comuns complementaris, eximeix aquests de la reserva de sistemes d'espais 
lliures i equipaments quan s'incorporin mitjançant una modificació de 
planejament, en termes anàlegs als habitatges de protecció pública, sense 
ultrapassar el nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m2 al 
sostre. Amb aquesta prevenció, es considera que no es produeix un increment potencial 
del nombre d'habitants que exigeixi un correlatiu increment de les reserves per a 
sistemes urbanístics. 
 

▪ Situació de la tramitació de llicències d’obra i planejament derivat. 
 
Al cap de l’any són força nombroses les consultes que ens arriben per part de les 
empreses associades respecte de les tramitacions de planejament derivat, tant de 
plans parcials, plans especials i plans de millora urbana. Els principals aspectes 



  
   

  

 

recurrents són els períodes de tramitació, dubtes sobre la documentació i les 
interpretacions normatives. 
Per tot això, l’Associació vol elaborar un estat de la situació, per dibuixar un mapa 
per a tots els municipis de Catalunya sobre l’experiència que tenen les nostres 
empreses en la tramitació dels diferents planejaments urbanístics derivats. 
És per a tot això que s’ha sol·licitat a les empreses associades col·laboració per la 
recerca d’aquesta informació per tal d’elaborar un observatori de la situació. 
 
Patrimonial 

 
▪ Guia de la Generalitat de Catalunya sobre la Llei 11/2020, del 18 de 

setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge. 

 
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha fet publica una guia 
dedicada a la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de 
la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret 
a l’habitatge. Resumidament la norma permet a l'Administració qualificar 
determinades zones del territori com a àrees amb mercat d'habitatge tens, i 
subjectar els contractes d'arrendament que s'hi concloguin a un règim de 
contenció de les rendes (per mitjà de l'aplicació de l'índex de referència de 
preus de lloguer d'habitatges). 
S’emplaça a consultar la Circular núm.221/20 de 21 de setembre de 2020 per 
completar l’explicació de la norma i la Circular núm.249/20 de 2 de novembre de 
2020 per consultar la Guia. 
 

▪ Recursos d’inconstitucionalitat contra el Decret Llei 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, el 
Decret Llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica l’anterior,  l’acord 
del Parlament de Catalunya, de 4 de març de 2020, de convalidació 
d’aquest últim i contra la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge. 

 
El BOE núm.198 de 21 de juliol de 2020 va publicar l'anunci del “Recurso de 
inconstitucionalidad n.º 2577-2020, contra el Decreto-ley del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 
mejorar el acceso a la vivienda, el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, y el acuerdo 
del Parlamento de Cataluña, de 4 de marzo de 2020, de convalidación de este 
último”. 



  
   

  

 

Aquests recursos han estat interposats per més de 50 diputats del PP davant el 
Tribunal Constitucional contra el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge i contra 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 a millorar l'accés a l'habitatge (que modificava de manera 
substancial amb el seu article únic el concepte d'habitatge buit).  
 
Així mateix el Decret llei 17/2019 va ser inclòs en l'ordre del dia de la Comissió de 
Seguiment d'Actes i Disposicions de les Comunitats Autònomes celebrada el passat 
6 de febrer, formulant-se dubtes de constitucionalitat en diversos àmbits.  
 
Aquesta admissió a tràmit del recurs per part del Tribunal Constitucional de 
moment no suposa cap suspensió de la vigència d'aquests articles. Qualsevol 
novetat sobre aquest tema, serà informada de manera immediata. 
 
Per últim respecte al possible recurs contra la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de 
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatge s’explica que hi ha un grup polític que ja va anunciar l’ interposició de 
recurs contra la mateixa i que actualment s’està redactant el mateix. En qualsevol 
cas aquest haurà de ser presentat abans de finals de mes, doncs s’esgota el termini 
màxim de 3 mesos des de la seva publicació. 
 

▪ Decret Llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a 
l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. 

 
El DOGC núm.8252 de 22 d’octubre de 2020 va publicar el “Decret Llei 34/2020, de 
20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica 
desenvolupada en locals de negoci arrendats” que ha entrat en vigor amb la 
seva publicació.  
Segons s’exposa a l’exposició de motius de la norma, a conseqüència de les 
restriccions imposades per les autoritats per front a la pandèmia de la COVID-19, 
que han suposat la restricció de l’activitat de diversos negocis que es desenvolupen 
en locals comercials, com els d’estètica, hostaleria i restauració,s’adopta ad hoc una 
regulació inspirada en la clàusula rebus sic stantibus per tal de “restablir l’equilibri 
contractual de les parts” i evitar l’increment de la litigiositat que se’n derivaria. Les 
mesures adoptades limiten la seva eficàcia al temps de vigència de les 
prohibicions o restriccions dictades per l'autoritat competent i s'estableixen 
com a regles per defecte en cas que les parts no arribin a un acord satisfactori 
en un termini prudencial d’un mes des del requeriment a la part arrendadora. 
Bàsicament la més important és la de la reducció de la renda i altres quantitats 
degudes, en un 50% mentre duri la mesura de suspensió total de l’activitat.  



  
   

  

 

A mes la disposició transitòria primera estableix que la part arrendatària pot fer 
ús de les disposicions previstes en aquest Decret Llei, amb independència dels 
acords que haguessin pogut arribar les parts amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del mateixa. Fet que suposa, de facto, que les disposicions del Decret Llei 
tenen efectes retroactius respecte de qualsevol acord previ de les parts relatius 
a moratòries i/o condonacions de la renda. 
 

▪ Decret Llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret 
a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19. 

 
El Decret llei 37/2020 (DOGC núm.8263 de 4 de novembre de 2020) pretenen per 
una banda que les persones en situació de risc d'exclusió residencial puguin 
romandre en el seu domicili mentre la persona obligada a oferir-les una 
proposta de lloguer social en els termes regulats a la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, no acreditin el compliment d'aquesta obligació.  
 
D'altra banda, mentre siguin vigents mesures que comportin restriccions a la 
llibertat de circulació per raons sanitàries, es pretén evitar també el llançament 
de les persones en risc d'exclusió residencial. És, doncs, una mesura de 
protecció amb un termini més ampli que el que preveu el Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (que modifica 
en aquest sentit el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 tal i com els hi explicàvem en la Circular núm.229/20 de 30 de 
setembre de 2020), aprovat per l’Estat i que preveu aquesta suspensió de 
llançaments fins el 31 de gener de 2021.  
 
Podem deduir que el Decret Llei 37/2020 pretén tenir una afectació processal, 
concretament en la regulació ja existent en l’àmbit de la Llei d’Enjudiciament 
Civil (LEC), però en altres ocasions diferents audiències provincials han posat 
de manifest una manca de competència en aquest àmbit i que per tant 
l’afectació només podia ésser administrativa, com els hi explicàvem en la 
nostra Circular núm.32/20 de 3 març de 2020.  
 
Fiscal, Mercantil i Comptable 

 
▪ Comentari de projectes normatius: 

 
a. Anàlisi de les novetats d’interès pel sector immobiliari del 

Projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau 
fiscal. 

 



  
   

  

 

Amb data 23 d'octubre de 2020 s'ha publicat en el Butlletí Oficial del Congrés dels 
Diputats el Projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, 
de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, 
per la qual s'estableixen normes contra les practiques de elusió fiscal que incideixen 
directament en el funcionament del Mercat interior, de modificació de diverses normes 
tributàries i en matèria de regulació del joc. 
 
Es destaquen les mesures més importants pel sector immobiliari: 
 
Valoració de béns immobles 
 
Una novetat important (probablement la que té major impacte recaptatori) en 
tant que afecta els impostos patrimonials (IP, ISD i Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats -ITPAJD-) és la introducció en 
aquests impostos del valor de referència previst en la normativa reguladora del 
cadastre immobiliari. En síntesis, es pretén obtenir de manera senzilla per a la 
Administració un valor dels béns immobles mes pròxim al de mercat (sense 
poder superar-ho) per a poder-ho aplicar en els impostos patrimonials i limitar 
les controvèrsies existents (sobretot en ISD i ITPAJD). 
 
Procediments tributaris 
 
La LGT es modifica en diversos aspectes, respecte dels quals es destaquen els mes 
rellevants: prohibició de qualsevol tipus d'amnistia fiscal, es modifiquen els recàrrecs 
per extemporaneïtat sense requeriment previ que passen a ser mes graduals, en 
quant al llistat de grans deutors, el llindar del deute perquè les dades del deutor 
apareguin en els llistats es redueix d'1.000.000 euros a 600.000 euros i pel que fa a 
les sancions, es modifiquen les reduccions aplicables per conformitat: en les actes 
amb acord, s'apliqués una reducció del 65% de la sanció (anteriorment era del 50%), 
es manté la reducció del 30% per conformitat amb la liquidació i s'incrementa fins a un 
40% la reducció per conformitat i aviat pagament de la sanció (anteriorment era del 
30%). 

 
b. Anàlisi de les novetats d’interès pel sector immobiliari del 

Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estats. 
 
 
Amb data 28 d'octubre de 2020 es va iniciar la tramitació de la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat 2021 ( el text del qual previsiblement es va publicar el 30 
d'octubre, en el Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats. 
 
IRPF: Increment de les tarifes per a rendes més altes 



  
   

  

 

 
> El Projecte de LPGE proposa elevar els tipus impositius en l'IRPF, amb efectes 
des d'1 de gener de 2021, la qual cosa en la pràctica suposa que, cas d'aprovar-
se, l'increment de tipus afecti les declaracions de l'IRPF corresponents a 
l'exercici 2021 i següents. A aquest efecte, cal recordar que la declaració de l'IRPF 
corresponent a l'exercici 2021 es presentarà al juny de 2022. 
> En primer lloc, el Projecte de LPGE pretén introduir un nou tram en l'escala de 
gravamen estatal de la base liquidable general aplicable a les rendes més altes. 
Aquest nou tram suposa un increment de tributació de 2 punts percentuals aplicable 
al tram marginal màxim vigent en l'actualitat (que passa del 22,5% al 24,5%) i 
afectaria rendes superiors a 300.000 euros. 
 
IRPF: Modificacions en l'àmbit de la previsió social 
 
> Amb efectes des d'1 de gener de 2021 s'introdueixen canvis rellevants en el règim 
fiscal i financer de les aportacions individuals i les contribucions empresarials a 
sistemes de previsió social. 
 
Impost sobre el Patrimoni: increment del tipus impositiu per als contribuents amb 
major patrimoni 
 
> En seu de l'Impost sobre el Patrimoni es preveuen dues modificacions, que 
entraran en vigor des de la mateixa entrada en vigor de LPGE. La primera 
consisteix en l'increment en d'un punt percentual del tipus impositiu marginal 
de l'impost de manera que per a l'últim tram de l'escala de l'impost (bases 
liquidables superiors a 10.695.996,06 euros), el tipus impositiu passa del 2,5% al 
3,5%. 
IVA: Canvi en la regla de tancament de localització de prestació de serveis 
 
> La segona mesura consisteix a modificar la norma de tancament de localització de 
les prestacions de serveis. L'article 70.Dos de la Llei de l'IVA sotmet a tributació 
determinades prestacions de serveis que segons les regles generals s'entendrien 
realitzades fora del territori d'aplicació de l'IVA (Tai), però que, en atenció al seu ús o 
utilització efectiva, han de considerar-se localitzades en el Tai. Un requisit fonamental 
perquè apliqui la norma és que els serveis no s'entenguin localitzats en la Comunitat. 
El Projecte de LPGE pretén inaplicar la norma també quan els serveis s'entenguin 
localitzats a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla que, com és sabut, no formen part del 
Tal. D'aquesta manera, es beneficiaria a destinataris d'aquests territoris que rebin 
serveis l'ús efectiu dels quals es realitzi en el Tai. 
 
Impost sobre Primes d'assegurança: elevació tipus impositiu 
 



  
   

  

 

> En l'Impost sobre les Primes d'Assegurances, tribut que recau sobre determinades 
operacions d'assegurança i capitalització basades en tècnica actuarial que realitzin 
les asseguradores que operin a Espanya, s'incrementa el tipus de gravamen, 
passant del vigent 6% a un 8%. 
 

▪ Ordenances Fiscals per a l’exercici 2021. 
 
explica que, com en anys anteriors, s’han presentat al·legacions, als textos de les 
ordenances fiscals que regiran pel proper exercici 2021. En molts dels municipis 
enguany s’ha acordat congelar els tipus impositius de gairebé tots els impostos. 
Aquest fet es valora positivament, però desde l’APCE creiem que no és suficient 
donada la situació actual, doncs recordem que l’any passat hi va haver una molt 
forta pujada del tipus en la majoria de municipis que ja feia preveure que el 2021 
seria un any d’estabilització dels mateixos. Ens trobem en un context absolutament 
excepcional i inèdit que ha portat el legislador, tant estatal com autonòmic, a prendre 
una sèrie de decisions que han afectat molt directament al sector immobiliari a través 
de les normatives tals com: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo o el recent Decret 
Llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica 
desenvolupada en locals de negoci arrendats que han obligat a aplicar mesures de 
moratòria o en la majoria de casos directament de condonació de rendes per part de 
molts propietaris. És evident per tant que l’esforç amb la reducció dels seus 
ingressos que han de suportar les empreses i propietaris de béns immobles hauria 
de ser compartida també per part de les administracions públiques. En aquest sentit 
s’ha sol·licitat de forma genèrica ens els escrits d’al·legacions la revisió a la baixa 
dels tipus impositiu del l’impost sobre béns immobles (IBI) i/o l’ introducció 
d’alguna bonificació excepcional per aquelles empreses que han adoptat 
acords de condonació de rentes de lloguer en habitatges, locals i naus 
industrials de la ciutat. El manteniment dels tipus impositius en un context de 
baixada dràstica dels ingressos per part de les empreses és preocupant i 
aprofundeix més en les dificultats de liquiditat de moltes elles.  
Juntament amb aquesta, també s’han sol·licitat altres reclamacions clàssiques del 
sector en l’àmbit del ICIO i les seves bonificacions, així com en el IIVTNU, perquè 
s’adapti a les últimes resolucions del Tribunal Constitucional en aquells casos en què 
l'import a pagar pel contribuent sigui més gran que el guany real obtinguda, supòsit 
que s’hauria d’incorporar també en el text de les ordenances fiscals d’enguany.  
 
 
 
 



  
   

  

 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 
 
▪ Document informatiu del funcionament de la Web de E-Distribución de 

Endesa.  
 
En el Document informatiu del funcionament de la Web de E-Distribución de 
Endesa s’explica, entre d’altres qüestions, com realitzar la sol·licitud de nous 
subministraments i ampliacions de potència via web, el seguiment de les sol·licituds 
realitzades i com gestionar els pagaments. 
 

▪ Consulta pública prèvia per a l'actualització del disseny, metodologia de 
càlcul i eines per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.  

 
Per part del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha obert 
un procés de consulta pública prèvia per a l'actualització de el disseny, metodologia 
de càlcul i eines per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. 
 
La consulta té com a objectiu recollir l'opinió de la ciutadania i de el sector 
professional vinculat a aquests processos, que regulen els documents reconeguts 
per a la Certificació Energètica d'Edificis, com estableix el Reial Decret 235/2013, de 
5 d'abril. L'objectiu d'aquesta consulta és aconseguir que la certificació energètica 
sigui comprensible i útil per a la ciutadania, i que les eines per elaborar-reflecteixin 
adequadament la contribució a la millora de l'eficiència energètica que suposen les 
diferents opcions estructurals, de disseny i tecnològiques disponibles. 
 

▪ Grup de treball d’ASPRIMA per la industrialització de la construcció.  
 
ASPRIMA ha fet un grup de treball per estudiar la fórmula de l’industrialització en la 
construcció dels edificis. Esta previst que APCEspaña constitueixi un grup de treball 
per seguir aportant idees. Per part d’APCE Catalunya ens hi hem adherit. 
 

▪ Nova versió de l’Eina Unificada per a verificació del DB-HE 2019. Eina 
Unificada LIDER-CALENER (HULC) i publicació de les guies d’aplicació 
del DB-HE 2019.  

 
A la web del CTE s'ha publicat una nota sobre la nova versió de l'Eina Unificada 
per a verificació del DB-HE 2019 (2.0.2072.1160 de 30 de setembre de 2020). Es 
reprodueix a continuació:  
Aquesta versió de l'Eina Unificada LIDER/CALENER (HULC) facilita la 
verificació del CTE DB-HE 2019 i emet un informe per a la Certificació 
energètica d'edificis.  



  
   

  

 

Per a la verificació del DB-HE 2019 es pot redactar un document amb qualsevol altre 
format sempre que reculli la verificació de totes les dades necessàries i estigui signat 
pel tècnic responsable. Tampoc ha d'utilitzar-se necessàriament l'Eina Unificada per 
a realitzar els càlculs necessaris per a comprovar la verificació, podran utilitzar-se 
altres eines informàtiques que segueixin el procediment de càlcul recollit en el DB-
HE 2019 i en el document reconegut Condicions tècniques dels procediments per a 
l'avaluació de l'eficiència energètica dels edificis.  
No obstant això, en l'àmbit aplicació de la certificació energètica els procediments 
per a la qualificació d'eficiència energètica d'un edifici han de ser documents 
reconeguts i estar inscrits en el Registre General.  
Els apartats del DB-HE 2019 que permet comprovar l'eina són:  
• 3.1 i 3.2 de la secció HE0;  
• 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 i 3.1.3.3 de la secció HE1;  
• 3.1 de la secció HE4;  
• 3.1 de la secció HE5.  
 
La resta d'exigències del DB-HE han de verificar-se mitjançant altres procediments.  
El programa genera l'informe de Certificació energètica d'Edificis en format PDF i 
XML, amb la informació necessària per al seu registre.  
Aquesta versió de l'eina permet la importació d'arxius de versions anteriors, requerint 
en alguns casos la comprovació o actualització de dades existents, o la incorporació 
de noves dades.  
Per a aquelles obres per a les quals se sol·liciti llicència municipal d'obres abans de 
la data d'aplicació obligatòria del Reial decret 732/2019, pot aplicar-se tant aquesta 
nova versió del DB-HE com la versió anterior del document (versió 1.0.1564.1124 
amb data d'actualització 03 de març de 2017) per a realitzar les comprovacions 
d'acord amb cada versió del DB-HE. 
 
Versió 1.0.1564.1124 (data d'actualització 03 de març de 2017)  
D'acord amb la Nota informativa sobre Procediment per a la Certificació d'Eficiència 
Energètica, des del 14 de gener de 2016, només seran admesos pels Registres de 
les Comunitats Autònomes els certificats d'eficiència energètica realitzats amb la 
versió 20151113 (0.9.1431.1016) de l'Eina Unificada LIDER-CALENER (HULC) o 
posterior. Igualment, des del 14 de gener de 2016, les verificacions de CTE hauran 
de realitzar-se amb la versió 0.9.1431.1016 o posterior de l'Eina Unificada, d'acord 
amb aquesta Nota informativa sobre els factors de conversió d'energia final a 
primària.  
La nova versió de l'eina és compatible amb els arxius digitals generats per les 
versions antigues dels programes, requerint en alguns casos l'actualització de dades 
segons explica el manual de l'eina.  
L'Eina Unificada Lider Calener inclou la unificació en una sola plataforma dels 
anteriors programes generals oficials emprats per a l'avaluació de la demanda 



  
   

  

 

energètica i del consum energètic i dels Procediments Generals per a la Certificació 
energètica d'Edificis (LIDER-CALENER), així com els canvis necessaris per a la 
convergència de la certificació energètica amb el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia 
(DB-HE) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques dels Edificis (RITE), tots dos actualitzats l'any 2013.  
Aquesta eina informàtica permet la verificació, conforme al DB-HE 2013, de les 
exigències 2.2.1 de la secció HE0, 2.2.1.1 i punt 2 de l'apartat 2.2.2.1 de la secció 
HE1. També permet la verificació de l'apartat 2.2.2 de la secció HE0 que ha de 
verificar-se, tal com estableix el DB-HE, segons el procediment bàsic per a la 
certificació energètica d'edificis. Altres exigències de les seccions HE0 i HE1 que 
resultin d'aplicació han de verificar-se per altres mitjans.  
Des de la versió 20151113 (0.9.1431.1016), l'eina genera l'informe en format oficial 
per a la Certificació energètica d'Edificis, així com un arxiu digital en format XML, que 
conté totes les dades del certificat i que haurà d'aportar-se en el moment del registre. 
L'aplicació en línia Visor CTE_XML facilita l'aprofitament dels informes d'avaluació 
energètica en format electrònic, per a la seva comprovació, visualització i edició i 
permet, entre altres coses, emetre arxius pdf amb xml incrustat, incorporar mesures 
de millora a partir d'arxius addicionals en format XML (o PDF+XML), incorporar la 
memòria justificativa de solucions singulars i emetre un informe addicional 
d'eficiència energètica orientat al compliment del DB-HE i al disseny.  
Així mateix en aquesta versió s'han introduït alguns canvis que poden suposar una 
variació en el resultat obtingut en realitzar la qualificació energètica respecte a 
versions anteriors. Els canvis més significatius, així com una altra informació 
rellevant pot consultar-se en la Nota informativa sobre Procediment per a la 
Certificació d'Eficiència Energètica. 
 
També  a la pàgina web del CTE: 
 https://www.codigotecnico.org/guias/guiahe2019.html s'han publicat els següents 
documents: 
  
▪ Guia d'aplicació del DB-HE 2019  
 
▪ Guia d'aplicació del DB-HE 2019 Exemples pràctics  
 
L'objectiu d'aquestes Guies és facilitar l'aplicació del nou DB-HE recollit en el Reial 
Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 
l'Edificació aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març.  
Vénen a completar el conjunt de documents tècnics d'ajuda que responen a 
l'estratègia del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de facilitar 
l'aplicació de la reglamentació de l'edificació i ampliar el seu coneixement entre el 
personal tècnic que actua en el camp de l'edificació. 
 

https://www.codigotecnico.org/guias/guiahe2019.html


  
   

  

 

• Convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al 
Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis 
existents. 

 
El DOGC núm.8286 de 3 de desembre de 2020 va publicar la RESOLUCIÓ 
EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de 
l'any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d'ajuts per a 
actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS 
536557).  
Amb una dotació de 43.855.000 Euros el termini de sol·licitud és des de l’endemà 
de la publicació al DOGC de la convocatòria d’ajuts, el 4 de desembre de 2020, 
fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible. 
 

• Avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya. 
 
La Generalitat ha obert un perióde de consulta publica, que finalitzarà el pròxim 25 
de febrer de 2021, per l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant. 
La consulta té per objecte recollir les opinions, demandes, preocupacions, 
necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment 
afectats, com el nostre, per poder regular, amb caràcter general i de forma uniforme 
en tot el territori, l'erradicació de l'amiant per tal de salvaguardar la salut de la 
població pel que fa a l'exposició a aquest material. 
 
Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació 
 

▪ Calendari laboral Conveni Col·lectiu de Treball del sector de la 
Construcció de les Comarques de Lleida per a l’any 2021. 

 
El BOP de la província de Lleida del passat dia 23 de novembre va publicar el 
calendari laboral per a l'any 2021 del Conveni Col·lectiu de Treball del sector de la 
Construcció de les Comarques de Lleida i va ser enviat per Circular a tots els 
associats. 
 
Aquest calendari no és aplicable en els casos següents:  
 
• En aquelles empreses que hagin pactat un calendari laboral diferent amb els seus 
delegats de personal o Comitè d'Empresa.  
 
• En aquelles empreses que al no disposar de delegats de personal o Comitè 
d'Empresa hagin pactat un calendari laboral diferent amb els seus treballadors. 
 
 



  
   

  

 

Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional 
 

▪ Build to Rent: la gran oportunitat del sector immobiliari. 
 
Per al desenvolupament de l’ordre del dia es va comptar amb la participació de 
personal de l’empresa COLLIERS INTERNATIONAL. Van explicar que al 2019, el 
mercat residencial va ser, juntament amb oficines i hotels, el sector que a Espanya va 
atreure el major volum d'inversió, amb més de 2.500 milions d'euros, la qual cosa 
representa prop d'un 25% del total del mercat d'inversió a Espanya. 

D'aquesta xifra, el segment “multifamily” va aconseguir una inversió de 2.000 milions 
d'euros. 

Dins del mercat residencial de lloguer multifamily, és necessari diferenciar entre PRS 
(“Private Rented Sector”), habitatge en lloguer acabada, i BTR (“Build to Rent”, és a 
dir, els projectes de desenvolupament d'habitatges per al lloguer. 

Modalitats del mercat de lloguer 

El lloguer és una opció molt consolidada i en continu creixement en la qual existeixen 
diferents alternatives. En els últims anys, el lloguer tradicional ha evolucionat generant 
nous conceptes d'atractius per a diferents grups de població. Analitzant les diferents 
alternatives que existeixen a nivell mundial les agruparem en les següents categories: 

LLOGUER TRADICIONAL 

És el format estàndard en el qual un individu busca una casa que es lloga i acorda 
amb el propietari el preu a pagar. El preu del lloguer només cobreix l'espai privat. Els 

usos i serveis addicionals no estan inclosos i han de ser administrats per l'inquilí. 
Qualsevol servei addicional ha de ser assumit per l'inquilí. 

 

CO-LIVING 

És una nova forma de vida inspirada en el passat, en la comunitat i en l'intercanvi 
d'experiències. Espais privatius molt petits a canvi de generoses àrees comunes. 
Ofereix espais comunitaris com a bar, restaurant, gimnàs, biblioteca, àrea de rentada, 
terrassa, coworking… Es busca utilitzar aquest espai comú per a connectar persones, 
creant espais col·laboratius i ambients diferents i divertits. Barreja gent nova,noves 
idees i noves experiències. 



  
   

  

 

En aquesta alternativa l'inquilí paga pel seu espai privat i per les àrees comunes 
compartides amb la resta d'inquilins. Predominen els serveis i el sentit de comunitat. 
El perfil del client és majoritàriament de joves amb els seus primers treballs. 

MULTIFAMILIAR BTR 

Aquesta alternativa habitacional es desenvolupa en exclusius edificis d'habitatges de 
lloguer on els usuaris paguen un preu per habitatge, zones comunes i servei 
premium. 

A més, es proporciona un servei de consergeria que ajuda a l'inquilí en qualsevol 
necessitat. La demanda majoritàriament prové d'inquilins de 28 a 45 anys. 

LLOGUER CORPORATIU 

És un tipus d'habitatge destinat a executius. Es caracteritza per estar prop d'entorns 
laborals i brindar serveis complets que faciliten el treball. El perfil de demanda més 

comuna d'aquesta tipologia són els executius que passen llargues temporades en 
altres ciutats per motius de treball. 
 
 
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 de la seva  Presidenta. 
 
Presidenta 


