
  
   

  

 

NOTA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
Núm. 1/2021 

9 de febrer de 2021 
 
 
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. 

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

Urbanisme i Habitatge 
 

• Sentència del Tribunal Suprem anul·lant l’actual POUM de Tarragona. 

Com ja s’ha vingut explicant la sentència de la Sala Tercera del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Suprem va desestimar el recurs de cassació que van 
presentar l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya contra una 
sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu de 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què també anul·lava aquest 
POUM per l’omissió d’un tràmit substancial en l’elaboració del planejament 
urbanístic (concretament per la manca d'informe previ de l'autoritat estatal 
competent en matèria de planificació d'hidrocarburs). 
 
En el text de la sentència es reflexa el següent:  
 
“En las circunstancias del caso, debe considerarse preceptivo el informe de la 
Administración estatal en materia de hidrocarburos por disponerlo expresamente la 
disposición adicional segunda, apartado 4º de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 
reguladora del contrato de concesión de obras públicas, en relación con los arts. 
11.7 y 15.3 TRLS de 2008, y con los arts. 3, 4 y 5 LSH, y su omisión, en la medida 
en que supone la omisión de un trámite sustancial en la elaboración del 
planeamiento, expresamente previsto en los indicados preceptos, debe 
acarrear su nulidad de pleno derecho (art. 62.2 de la Ley 30/1992, actualmente, 
art. 47.2 de la Ley 39/2015)”.  
 

▪ PDU de revisió de sòls no sostenibles. 
 
Es preveu que en els pròxims dies es publiqui el DOGC l’aprovació definitiva del 
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí. 
 



  
   

  

 

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 201 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, s’han revisat 166 sectors de sòl urbanitzable i 35 àmbits de sòl urbà.  
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 
(envoltats de jardí). 
 
Criteris i estratègies del PDU 
L’objectiu de l’anàlisi realitzada és verificar si la urbanització prevista a cada sòl es 
considera sostenible o no des de diversos punts de vista. Així, s’ha tingut en compte 
el compliment de cinc tipus de criteris:  
1. Criteris territorials: si es respecta l’estratègia de creixement que marca per aquell 
municipi el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat el 2010 per 
orientar el desenvolupament urbanístic i territorial de la demarcació.  
2. Criteris urbanístics: si el creixement se situa a continuació del nucli urbà o si el 
terreny té pendent.  
3. Criteris sectorials: si es respecta la normativa de protecció ambiental i de riscos 
naturals o tecnològics, així com la Llei de costes.  
4. Criteris ambientals: si s’ubica en un hàbitat especialment protegit, quins efectes 
tindria sobre el canvi climàtic, la possible interrupció de connectors ecològics, el risc 
d’incendis i les conseqüències en la naturalitat de la costa.  
5. Criteris paisatgístics: si es respecten els objectius de qualitat paisatgística del 
Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines.  
Extinció, modificació o manteniment  
Segons ha declarat el propi Departament de Territori i Sostenibilitat, en conjunt, 
el Pla de Protecció de la Costa Brava aprovat evitarà la construcció de gairebé 
15.000 habitatges en espais declarats amb valor paisatgístic i ambiental, prop de 
la meitat dels que es podrien edificar amb el planejament municipal vigent. Entre 
l’aprovació inicial i la provisional, s’han incorporat al PDU les previsions del nou 
planejament urbanístic municipal de Blanes, aprovat definitivament el passat 
novembre.  



  
   

  

 

Així doncs, el Pla proposa tres tipus d’actuacions, que es tradueixen legalment en 
normes, directrius o recomanacions que els municipis hauran de complir: extinció, 
modificació o manteniment.  
1. Àmbits a extingir: El PDU aprovat provisionalment proposa que 84 àmbits tornin a 
formar part de la xarxa d’espais oberts. Sumen un total de 907 hectàrees de 
superfície i s’hi impedeix la construcció d’uns 11.000 habitatges, a més dels que ja va 
desclassificar, anys enrere, el Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) 
Això són 7 sectors menys dels previstos en el document inicial, la gran part derivats 
de la tramitació del POUM de Blanes. Per als sectors a extingir on hi ha habitatges 
preexistents, s’ha establert que el planejament municipal podrà regular-los segons 
correspongui.  
2. Àmbits a modificar: Contradiuen alguns dels criteris per esdevenir un 
assentament urbà i es poden modificar paràmetres com la superfície que abasta, els 
usos permesos, la densitat, l’edificabilitat, la tipologia dels edificis, la seva disposició o 
les cessions urbanístiques, entre d’altres. Per tant, el Pla aposta per canviar les 
condicions de desenvolupament de 56 àmbits (6 més que inicialment), que sumen 
551 ha i tenen un potencial de 6.830 habitatges. Amb els canvis introduïts, s’impedeix 
la construcció de gairebé 4.000 habitatges.  
3. Àmbits a mantenir: Són aquells que no entren en contradicció amb els criteris del 
PDU i, per tant, no es modifiquen. No obstant, se’ls posa com a condició que 
compleixin tot un seguit de directrius d’integració paisatgística quan es desenvolupin. 
No han variat respecte l’aprovació inicial: són 61 àmbits que sumen 436 ha i un 
potencial de 6.000 habitatges.  
Complementàriament, s’ha modificat la redacció d’alguns aspectes. Per exemple, en 
les propostes dels àmbits s’ha aclarit quines disposicions són determinacions 
d’aplicació directa, quines són directrius per al planejament municipal i quines són 
recomanacions.  
Millora de la integració paisatgística  
A banda de revisar els 201 sòls d’extensió, el PDU fixa unes noves directrius 
d’integració paisatgística que s’hauran de complir en els 22 municipis afectats a l’hora 
de construir habitatges aïllats (envoltats de jardí) i amb pendent, tant si és a primera 
línia de mar com més endins del terme municipal. Entre d’altres:  
• Evitar les localitzacions que trenquin les línies força del paisatge (relleu,franges de 
bosc o alineacions arbrades, parcelꞏlacions, camins, etc.), així com garantir la 
fisonomia dels nuclis de població i evitar localitzacions en punts molt visibles.  
• Preservar les carenes com a fons escènic i com a connectors, i allunyar les 
construccions de les zones fluvials i dels boscos de ribera.  
• Adaptar-se al relleu natural del terreny, evitant les modificacions topogràfiques 
profundes, així com els terraplens amb gran impacte visual, murs de contenció o 
esculleres de grans dimensions.  
• Preservar la vegetació existent per evitar una fragmentació excessiva dels hàbitats i 
corredors biològics i facilitar la integració paisatgística de l’edificació.  



  
   

  

 

• Les construccions hauran de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge i 
caldrà garantir corredors visuals per no impedir la visió del mar i d’altres elements 
valuosos del litoral des dels espais públics.  
• Els materials de les edificacions hauran de tenir en compte el cromatisme de l’entorn 
per no introduir contrastos o lluentors que devaluïn el paisatge.  
 
Des del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’afirma que fruit de les alꞏlegacions i 
del treball amb els ajuntaments, s’ha modificat el redactat i estructura de la normativa 
per tal de facilitar la interpretació de les disposicions i dels conceptes. L’APCE durant 
el període públic de participació va presentar al·legacions en el text inicialment 
aprovat, però no han sigut tingudes en compte en la redacció final del PDU.  
Per altre banda s’ha clarificat la definició d’edificació aïllada, i s’ha precisat que les 
directrius afecten només a la integració paisatgística de les construccions (volum 
aparent, ús del color, tipus d’enjardinament, moviments de terres, tanques, etc.) i no a 
possibles drets d’edificació (no poden modificar, per exemple, el número de plantes 
que es pot construir o l’edificabilitat d’una parcelꞏla). 
 

▪ 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.  

 
El DOGC núm. 8292 de 11 de desembre de 2020 va publicar 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” i 
va entrar en vigor l’endemà dia 12 de desembre de 2020.  
 
L'article 1 afegeix una nova disposició transitòria, la cinquena bis, al Decret llei 
17/2019 per regular alguns aspectes relatius als preus de venda i les rendes màxims 
dels habitatges amb protecció oficial subjectes a règims anteriors al Decret llei 
17/2019. La nova disposició transitòria cinquena bis s'articula en tres apartats. 
En el primer d'ells es regulen els preus de venda i les rendes màxims que 
regiran per als habitatges amb protecció oficial de règim general i especial que 
es qualifiquin a partir de l'entrada en vigor del Decret llei i que, d'acord amb la 
disposició transitòria cinquena del Decret llei 17/2019, estiguin subjectes al 
sistema de determinació de preus de venda i de rendes màxims establert pel 
règim anterior. L'article incorpora un quadre amb els preus i rendes dels habitatges i 
els seus annexos, distingint els imports entre règim general i especial en les quatre 
zones geogràfiques (A, B, C i D) que regula el Decret 75/2014, del Pla per al dret a 
l'habitatge (que es pot consultar de forma completa a la nostre Circular núm.264/20 
de 11 de desembre de 2020). En el segon apartat es determina l'actualització 
anual automàtica que tindran els esmentats preus d'acord amb la variació 
experimentada per l'índex de preus al consum, i en el tercer s'estableixen els 



  
   

  

 

límits a què resta subjecta l'actualització dels preus i les rendes màxims en les 
segones i posteriors transmissions, lloguers o cessions de l'ús dels habitatges 
amb protecció oficial qualificats de conformitat amb qualsevol dels règims 
anteriors al present Decret llei.  
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: 
 
En l'article 3 es 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. 
 
Finalment, mitjançant l'article 4, es modifica la Llei 11/2020, per evitar la 
repercussió a la part arrendatària de despeses generals i serveis individuals 
que no havien estat previstos en el contractes d'arrendaments d'habitatges 
arrendats dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei. 
 

▪ Projecte de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de construcció 
d’Habitatges Assequibles de Lloguer. Aplicació dels fons europeus per a 
afrontar la crisi derivada de la pandèmia per la Covid-19 en el nostre 
sector. 
 

Catalunya té una greu mancança d'habitatges de lloguer assequible i social. En 
aquest sentit la GHS, COHABITAC, Federació de Cooperatives de Catalunya i l’APCE 
han estat treballant amb la Generalitat de Catalunya el tema de la conveniència que 
es destinin Fons Europeus per a la Recuperació a la promoció d'habitatges de lloguer 
protegit. S’entén que la possibilitat d'obtenció d'aquests Fons és una ocasió única per 
donar un tomb al dèficit estructural existent.  
 
En aquest sentit s’està treballant en un document per presentar-lo davant el 
Ministerio de Fomento justificant la necessitat de recolzar amb fons públics aquesta 
activitat essencial per al nostre futur. 
 

▪ 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. 
 

▪ Actualització del Pla Estatal 2018-2021. 
 

El BOE núm.322 de 10 de desembre de 2020 va publicar el “Real Decreto 
1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, 
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la 
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y 
requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las 
ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del 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” que va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació, és a dir, l'11 de 
desembre de 2020.  
Segons nota de premsa posterior el Consell de Ministres en aquest Reial decret es 
defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual que 
poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establertes en l'article 9 
del reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al covid-19.  
Les modificacions introduïdes, totes elles dirigides a facilitar la gestió i aconseguir una 
major eficiència dels recursos, es concreten en:  
 
• Supressió de l'exigència de la subscripció d'un Acord entre el Ministeri, la Comunitat 
Autònoma i l'Ajuntament corresponent, amb caràcter previ a l'adquisició d'habitatges 
per les Administracions Publiques o les seves entitats vinculades o dependents, amb 
ajudes del Ministeri, a fi d'accelerar l'increment el parc públic d'habitatge.  
 



  
   

  

 

• Extensió de l'ajuda a l'adquisició d'habitatge als joves, no sols en municipis de 
menys de 5.000 habitants sinó també en nuclis de població de menys de 5.000 
habitants. S'aclareix així la intenció inicial del regulador i s'incrementa la contribució 
als objectius del Repte Demogràfic.  
 
• Extensió del termini de concessió de les ajudes del Pla Estatal d'Habitatge 
2018-2021 fins al 31 de desembre de 2022, facilitant la gestió i millorant l'eficiència 
dels recursos transferits pel Ministeri a les comunitats autònomes i a les ciutats de 
Ceuta i Melilla per a aquest Pla Estatal. 
 
• Ampliació del termini per a l'adquisició del compromís financer per les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla en l'execució de qualsevol ajuda del Pla 
Estatal d'Habitatge 2018-2021, amb càrrec als fons compromesos pel Ministeri en els 
exercicis 2020 i 2021, fins al 31 de desembre de 2020 i el 31 de desembre de 2021, 
respectivament.  
 
• Ampliació del termini d'execució de 193 actuacions de foment de la 
regeneració i renovació urbanes, articulades a l'empara del Pla Estatal 2013-
2016 i la seva pròrroga, en dos anys, fins al 31 de desembre de 2022. Aquesta 
ampliació ha estat sol·licitada per les comunitats autònomes i amb ella es manté 
l'activitat, mantenint i fins i tot creant llocs de treball i millorant la qualitat de vida dels 
ciutadans que habiten els àmbits afectats.  
• Regulació d'un procés de verificació i comprovació raonablement eficient i que 
garanteixi la correcta aplicació de les ajudes transitòries de finançament 
aprovades en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, és a dir, dels 
préstecs avalats i subvencionats per l'Estat per a arrendataris vulnerables com 
a conseqüència de la pandèmia del COVID-19. 
 

▪ 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 solꞏlicitat a les empreses associades colꞏlaboració per la 
recerca d’aquesta informació per tal d’elaborar un observatori de la situación. 
 
 



  
   

  

 

Patrimonial   
 

▪ Modificació de la Llei 11/2020 respecte de la repercussió de les despeses 
generals i Serveis individuals a la part arrendatària. 
 

Mitjançant l'article 4 del 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, també es modifica la Llei 11/2020, per evitar la 
repercussió a la part arrendatària de despeses generals i serveis individuals 
que no havien estat previstos en el contractes d'arrendaments d'habitatges 
arrendats dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei:  
Article 4  
Modificació de 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  
S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 9 de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, amb 
la redacció següent:  
“3. En els contractes d'arrendament d'habitatges que han estat arrendats dins 
els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei, és nul el pacte que 
obliga la part arrendatària a l'assumpció de despeses generals i de serveis 
individuals que no havien estat previstos en el contracte d'arrendament 
anterior.” 
 

▪ Informe jurídic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a la Llei 
11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció 
de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.  
 

Els Serveis Jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han publicat un informe 
jurídic amb una interpretació sobre dos aspectes concrets de la Llei 11/2020, de 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.  
 
La primera qüestió que es plantegen és la interpretació que cal donar a allò que 
disposa l’article 6.1.b) de la Llei 11/2020, de 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, referent a la determinació i càlcul de la renda a aplicar 
als contractes d’arrendament d’habitatges sotmesos a aquesta llei, i, més 
concretament, a allò que s’estableix a la darrera frase de l’article esmentat.  
 



  
   

  

 

La frase final diu el següent “si l'habitatge afectat ha estat arrendat dins els cinc anys 
anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei”. La interpretació que es pot realitzar de  
l’esmentada frase és diferent segons si s’entén que engloba a aquells contractes 
d’arrendament, la signatura dels quals s’ha formalitzat dins d’aquest darrer període de 
cinc anys, o bé si s’entén que l’habitatge sotmès a la llei 11/2020 ha d’haver estat 
permanentment arrendat durant aquest període de cinc anys.  
El mateix informe aclareix que la molt recent entrada en vigor de l’esmentada llei 
no permet analitzar sentències de tribunals que puguin haver estudiat i tractat 
el tema que ens ocupa i ens permetin esbrinar el sentit objectiu d’aquesta frase.  
Desprès d’una argumentació l’Agència de l’Habitatge de Catalunya entén que el sentit 
que cal donar a la frase “si l'habitatge afectat ha estat arrendat dins els cinc anys 
anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei” engloba tots aquells habitatges 
arrendats durant aquest període de temps i també engloba les seves 
pròrrogues. Per tant, estaran continguts en aquest espai temporal tots els 
habitatges arrendats dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor de la llei 
11/2020, els contractes dels quals s’hagin subscrit a partir del dia 1 de gener de 
1995, tal i com estableix l’article 1 de l’esmentada llei al seu apartat 2.a).  
 
La segona qüestió que es planteja és si a com s’ha de donar compliment a allò que 
disposa l’article 7.1 de la Llei 11/2020, de 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.  
 
Després de l’argumentació es conclou que l’índex de referència de preus de 
lloguer d'habitatges és una dada que ha de venir facilitada pel departament 
competent en matèria d’habitatge i si, per motius no imputables a la ciutadania, 
aquesta dada no es pot posar a disposició de l’interessat o interessada, no es 
podrà exigir el compliment de les obligacions associades a l’índex. No obstant, 
cal tenir present que en aquest cas sí pot ser exigible l’obligació establerta per l’article 
6.1.b) de la Llei 11/2020, abans transcrit, relativa a què la renda del lloguer no pot 
superar la del darrer contracte de lloguer, actualitzada amb l’índex de garantia de la 
competitivitat, si l’habitatge ha estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei. 
 

▪ Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de 
suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària.  
 

El “Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo 
al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria” del Govern 
Estatal, (BOE núm.334 de 23 de desembre de 2020), resumidament regula un 
procediment perquè les parts puguin arribar a un acord per a la modulació del 



  
   

  

 

pagament de les rendes dels lloguers de locals, com a continuació i millora del 
qual es va proposar pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents 
complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació (Circular núm.106/2020 
de 22 d'abril de 2020). En l'exposició de motius s'incideix que aquestes mesures 
són complementàries a les que voluntàriament pactin l'arrendador i l'arrendatari 
d'establiments comercials, en restringir-se l'aplicació d'aquestes mesures 
únicament en aquells casos en els quals no existeixin pactes entre particulars 
en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del SARSCoV-2. 
 

▪ Reial Decret Llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a 
fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit 
de l’habitatge i en matèria de transports. 
 

El “Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para 
hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito 
de la vivienda y en materia de transportes” (BOE núm.334 de 23 de desembre). 
 
El capítol I recull les diferents mesures urgents adoptades per a fer front a 
determinades situacions de vulnerabilitat en l'àmbit de l'habitatge.  
L'article 1 modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al 
COVID-19, a fi d'introduir importants modificacions de caràcter jurídic i social 
en el procediment de desnonament de l'habitatge habitual. En primer lloc, es 
modifica l'article 1 del referit Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, introduint la 
possibilitat de la persona arrendatària d'un habitatge habitual d'instar un 
incident de suspensió extraordinària del desnonament o llançament per trobar-
se en una situació de vulnerabilitat econòmica que li impossibiliti trobar una 
alternativa habitacional per a si i per a les persones amb les quals convisqui. 
 
En segon lloc, s'introdueix un nou article 1 bis en el referit Real Decreto-Ley 11/2020, 
de 31 de març, a fi de donar resposta a les situacions en les quals els 
procediments de desnonament i llançament afectin persones econòmicament 
vulnerables sense alternativa habitacional, en els quals s'atribueix al Jutge la 
facultat de suspendre el llançament, prèvia valoració ponderada i proporcional 
del cas concret i les circumstàncies, fins que els serveis socials competents 
puguin oferir les solucions més adequades que facin front a la manca d'un 
habitatge digne, en el context de l'excepcionalitat de l'estat d'alarma. 
 
Per part seva, la disposició addicional segona regula el dret de propietaris i 
arrendadors a sol·licitar una compensació, per a aquells supòsits en els quals 
les mesures establertes per part dels serveis socials no puguin aplicar-se en els 
tres mesos següents a l'emissió de l'informe previst en el procediment establert 



  
   

  

 

tant en l'article 1 com en l'article 1 bis. D'aquesta forma, s'articula un procediment 
que evita que la demora dels poders públics a l'hora d'aplicar les mesures de 
protecció social afecti els legítims interessos dels propietaris afectats, establint una 
compensació que pugui cobrir el perjudici ocasionat al llarg del període que mediï 
entre que s'acordés la suspensió i el moment en el qual la mateixa s'aixequi per 
l'òrgan judicial o per finalitzar l'estat d'alarma. 
 
I, a fi de garantir l'efectivitat de l'aplicació d'aquesta compensació, la disposició 
addicional tercera dóna el mandat al Govern a aprovar un Reial decret per a 
definir les mesures necessàries perquè les comunitats autònomes puguin 
utilitzar els recursos del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 per a fer front a les 
compensacions que puguin procedir en el seu àmbit territorial. 
 

▪ Ordre TMA/1134/2020, de 30 de novembre, per la qual es modifiquen els 
terminis per a sol·licitar i formalitzar els préstecs avalats i subvencionats 
per l’Estat establerts en l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, per la qual 
es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual 
que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establertes 
en l’article 9 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per a fer front al COVID-19. 

 
Es va publicar al BOE núm.315 de 2 de desembre de 2020 i va entrar en vigor l'endemà de 
la seva publicació, és a dir el 3 de desembre de 2020. 
 
L'exposició de motius de la Ordre TMA/1134/2020 argumenta que l'evolució actual de la 
pandèmia i en conseqüència la vulnerabilitat sobrevinguda que la mateixa pugui generar en 
els arrendataris d'habitatge habitual, així com la seva incerta projecció en els pròxims mesos, 
fa recomanable segons el parer del legislador tornar a modificar els terminis inicialment 
previstos  i ja prorrogats (i que els explicàvem en les esmentades circulars) i fixar els nous 
terminis per a la sol·licitud i formalització dels préstecs. 
 
En virtut d'això, es disposa:  
 
“Primer. Termini per a sol·licitar els préstecs. 
  
El termini per a sol·licitar els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat és fins al 31 de maig 
de 2021. Aquest termini podrà ser prorrogat fins al 31 d'agost de 2021 mitjançant ordre 
ministerial prèvia proposta de la comissió de seguiment prevista en el conveni entre el MITMA 
i l'ICO.  
 
Segon. Termini per a formalitzar els préstecs.  
 



  
   

  

 

El termini per a formalitzar els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat és fins al 30 de juny 
de 2021. Aquest termini podrà ser prorrogat fins al 30 de setembre de 2021 mitjançant 
ordre ministerial prèvia proposta de la comissió de seguiment prevista en el conveni entre el 
MITMA i l'ICO.” 

 
Fiscal, Mercantil i Comptable 
 

▪ Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2021: aspectes tributaris:  
 

El BOE núm.341 de 31 de desembre de 2020 va publicar la “Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021” que va 
entrar en vigor l'endemà de la seva publicació, és a dir, l'1 de gener de 2021. 
Resumidament les novetats són les següents:  
 
IMPOST SOBRE SOCIETATS 
Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres 
Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021 que 
no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica 
la regulació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres, establint que 
per a la determinació del benefici operatiu no es tindrà en compte l'addició dels 
ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es 
corresponguin amb dividends, quan el valor d'adquisició d'aquestes 
participacions sigui superior a 20 milions d'euros. 
(Es modifica l'apartat 1 de l'article 16 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 
l'Impost de societats). 
Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors 
representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents 
 
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 
Modificacions introduïdes en la llei 37/1992, de 28 de desembre de l'IVA per la Llei de 
PGE 2021:  
Localització de prestacions de serveis: regla d'ús efectiu 
L'article 68 de la *LPGE per a 2021 estableix que, amb efectes des d'1 de gener de 
2021 i vigència indefinida, es modifica l'article 70. Dos LIVA, per a deixar d'aplicar la 
regla especial d'ús efectiu als serveis que s'entenen realitzats, conforme a les 
regles de localització, a Canàries, Ceuta i Melilla. 
(Es modifica l'article 70 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el 
Valor Afegit). 
 
 
 



  
   

  

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 
Escala de gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni 
Amb efectes des d'1 de gener de 2021, es modifica l'escala que s'aplica a la part de la 
base liquidable de l'Impost de manera que el tipus aplicable a l'últim tram passa a ser 
el 3,5% (amb anterioritat era el 2,5%). 
 
Caràcter indefinit de l'Impost sobre el Patrimoni 
Després de la derogació de l'apartat segon de l'article únic del Reial decret llei 
13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l'Impost sobre el Patrimoni, amb 
caràcter temporal, es restableix el caràcter indefinit de l'Impost sobre el 
Patrimoni. 
 

▪ Decret Llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret Llei 
10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la 
COVID-19.  

 
El DOGC núm.8303 de 24 de desembre de 2020 va publicar el “Decret Llei 53/2020, 
de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel 
qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte 
sanitari, econòmic i social de la COVID-19” que va entrar en vigor el mateix dia 
de la seva publicació.  
En l’exposició de motius s’explica que davant el perllongament de les mesures 
sanitàries i la incertesa pel que fa a la durada de la situació de pandèmia, cal 
perllongar les mesures extraordinàries per minimitzar els efectes negatius de les 
mesures restrictives i facilitar el funcionament ordinari de les persones jurídiques de 
dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català i en el de les juntes 
de propietaris de les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal  
Aquest Decret llei, que modifica l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, en 
la redacció que en dona l’article 10 del Decret llei 26/ 2020, de 23 de juny, de 
mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, estableix, de manera 
excepcional i fins el 31 de desembre de 2021, que els òrgans de les persones 
jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català es 
puguin reunir i puguin adoptar acords per videoconferència o per altres 
mitjans de comunicació, així com adoptar acords sense reunió, encara que els 
seus estatuts no ho estableixin. Aquest Decret llei manté les mesures que conté el 
Decret llei 10/2020, de 27 de març, sobre el còmput de terminis regulats per 
elaborar, aprovar i presentar els comptes anuals. Respecte a les juntes de 
propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal, 
disposa que l’obligació de convocar-les i celebrar-les resta suspesa fins el 31 
de desembre de 2021. 
 



  
   

  

 

 
Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat  
 

▪ Grup de treball per la industrialització de la construcció.  
 
S’informa que ja s’ha celebrat la primera reunió del grup de treball per la 
industrialització de la construcció.  
Resumidament es va parlar sobre el repte de deixar de construir per passar a fabricar 
habitatges, dividint l’industrialització en dos grans grups. Per una banda el que fa 
referència a components (façanes, banys prefabricats,etc) o industrialització completa 
en sèrie de tot l’habitatge. 
En quan als avantatges de l’industrialització: reducció d’imprevistos a l’obra, reducció 
dels timings d’execució del projecte, reducció possible de costos,  
 
Finalment en quan a aspectes a millorar, s’apunta a les inèrcies pròpies a la 
resistència al canvi, ja que som un sector especialment conservador, la manca de 
teixit industrial, la formació específica i en particular als tècnics redactors de 
projectes, des del punt de vista urbanístic els estàndards de planejament no 
afavoreixen la seva consecució, les dificultats de transport en la fase de muntatge en 
obra, la revisió dels protocols-contractes d’obra entre promotor i constructor-
fabricant, el finançament; doncs finançament tradicional d’hipoteca promotor vinculat 
a les certificacions d’obres caldria que fos revisat, la taxació: cal entendre que el 
producte industrialitzat és equivalent al construït de forma tradicional,  en quan a les 
empreses de subministraments; els timings i procediments ordinaris cal que siguin 
revisats, fase provisional d’obra i definitiu a l’usuari i finalment l’incorporació del 
constructor fabricant en fase d’avantprojecte, per adequar el disseny de producte a 
les possibilitats modulars. 
 

▪ 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).  
 

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). 
 
 
 
 



  
   

  

 

Objecte 
 
Resumidament per a cada una de les actuacions subvencionables s’estableix: 
 

• Opció A: actuacions en edificis existents:  

a. Edificis d'habitatge unifamiliar  

b. Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge 

c. Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, 
etc.) (article 2.1 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE)) 

• Opció B: actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix 
edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici. 
Requisits de les actuacions: 

a. Millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra 
mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any). 
Aquest criteri no serà d'aplicació en els següents casos: 

o Quan l'edifici tingui una qualificació energètica A i es proposin mesures 
de millora. 

o En edificis de qualsevol altre ús per l’opció A o B, que no comptin amb 
un procediment per a la seva qualificació energètica. Llavors caldrà 
reduir el seu consum d'energia final un 20% com a efecte equivalent a la 
millora d'una lletra. 

b. Assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte 
la situació de partida.  

• Tipologies de les actuacions elegibles:  

a. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.  

b. Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions 
de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.  

c. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. 

• Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses 
o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la 
normativa d'ajuts d'estat, per a la realització d'inversions destinades a 
mesures d'eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent de 



  
   

  

 

fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el 
Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió. 

• No seran elegibles: 

a. Les realitzades en edificis de nova construcció 

b. Ampliacions (superfície o volum) 

c. Canvi d'ús 

Termini de sol·licitud 
 
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. 
 
 

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 del seu President. 
 
President 


