Fiabilidad y conectividad en tu día a día.
Es el momento de ir sobre seguro en tu negocio. Llévate una Vito Furgón o una Sprinter
Furgón desde 149€1 al mes y descubre la mayor fiabilidad del mercado. Además,
conecta toda tu flota de vehículos durante 12 meses de forma gratuita con nuestra
plataforma de servicios para furgonetas Mercedes Pro. La vida está llena de decisiones
y ha llegado el momento de que escojas la más acertada.
Consumo mixto: 8,8-12,4 (l/100km). Emisiones CO2 (g/km): 268 (NEDC: 244).
1
Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A.
-Avda. Bruselas, 30- 28108 Madrid, para una Sprinter 211 CDI Furgón Compacto. Precio 19.962,08€ (Transporte, preentrega,
impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 31/03/2020, solicitudes aprobadas hasta el
15/04/2020 y contratos activados hasta el 31/05/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su
derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.953,32€. Por 149€ al
mes en 36 cuotas y una cuota final de 11.441,68€2, entrada 5.008,76€, TIN 4,70%, comisión de apertura 373,83€ (2,50%). TAE
5,88%. Importe total adeudado 17.179,51€. Precio total a plazos 22.188,27€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Todos
los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre
que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no corresponder
con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

Sprinter 211 CDI

149€1

al mes en 36 cuotas.
Entrada:
Comisión de apertura:
Cuota Final:
TIN:
TAE:
(Estos importes no incluyen IVA).

Concessionari Oficial Mercedes-Benz
Ponent, 22. Pol. Ind. Pont del Príncep. 17469 VILAMALLA. Tel.: 972 525 222. Ctra. N-II Km. 711.
17458 FORNELLS DE LA SELVA. Tel.: 972 476 969. Av. Catalunya, 2. 17253 MONT-RAS. Tel.: 972 307 870.
Av. de l’ Estació, 51. 17300 BLANES. Tel.: 972 358 800. Av. Sant Joan de les Abadesses, 82. 17800 OLOT.
Tel.: 678 918 622. garatgeplana@mercedes-benz.es. www.mercedes-benz-garatgeplana.es
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Editorial
Josep M. Coll Viader - President
Finalment, a la segona ha estat
la vençuda. El Govern va aprovar
novament un Decret – Llei, per millorar
l’accés a l’habitatge, que va entrar en
vigor el 31 de desembre i ratificat pel
Parlament dintre dels 30 dies hàbils
establerts per a aquets tipus de lleis
urgents, i per tant ja és una realitat el
que alguns venien demanant durant
tant de temps i que, lamentablement,
en comptes de resoldre el problema
de la crisi habitacional, l’acabarà
d’agreujar i, en comptes, de protegir
als col•lectius més desfavorits els
acabarà de perjudicar encara més.
Dic el que dic, perquè si bé tots
estem d’acord en que s’han de buscar
solucions al problema, no podem
admetre de cap manera que es faci com
s’ha fet, carregant sobre els privats el
que no és capaç de fer l’administració.
Concretament em refereixo a:
• El lloguer social obligatori, per
5 o 7 anys, segons si el propietari
és persona física o jurídica, amb la
possibilitat d’una pròrroga addicional
de 5 o 7 anys més. Òbviament
entenem que si les administracions
competents no tenen habitatges
públics per atendre les emergències,
arbitrin solucions com les que han
legislat, però no a costa dels privats. És
a dir, que la diferència entre el lloguer
contractual i el lloguer social l’han
de subvencionar les administracions,
però els propietaris no han de
ser en cap cas els perjudicats.
• Alhora una altra qüestió
sorprenent, i que és a on està la
base de la injustícia, és definir com a
“grans tenidors” persones físiques o
jurídiques amb més de 15 habitatges.
• Una qüestió gravíssima és la
protecció que es dona a determinades
operacions (no afecta a tots els grans
tenidors) de persones que ocupen

habitatges sense “títol habilitant”,
és a dir OKUPES. És clarament una
vulneració de la propietat i dels
drets dels ciutadans propietaris.
A banda de l’esmentat, la llei
insisteix amb el tema de la reserva
d’habitatges protegits en sòl urbà
consolidat, en línia amb el que va fer
la ciutat de Barcelona, que ha estat
recorreguda per l’ APCE Catalunya i 3
entitats més (Cambra de la Propietat
Urbana de Barcelona, Col·legi API de
Barcelona, i Administradors de Finques
de Barcelona – Lleida), per presumpte
manca de competències, que creiem
que tampoc té el Govern, ja que és
una determinació bàsica de la Llei de
Sòl estatal. I moltes altres qüestions,
en les que no incidiré, doncs ja són
comentades àmpliament a l’interior.
Continua també la forta pressió
sobre el PDU de la Costa Brava, al
que el nostre Gremi, junt amb el
Col.legi API, la Unió d’Empresaris
de la Construcció i la Cambra de
Comerç, hem presentat al·legacions
conjuntes dintre del termini establert
en l’aprovació provisional. El que
diem és que no solament s’hauria de
reflexionar molt profundament davant
de la gran desclassificació de sòl que
es planteja, cosa que no es justifica
ni estadística ni econòmicament i
que pot produir una manca de sòl
que encarirà encara més l’habitatge,
sinó que alhora s’observen en el
document moltes rigideses en el sòl
urbà que produiran problemes de
tramitació de llicències i confusions de
competències amb els plans generals.
Tot
això
provocarà
una
paralització de l’incipient recuperació,
és a dir, en comptes d’incrementar la
producció d’habitatges amb caràcter
general, es produirà una disminució
i per tant s’agreujarà la manca

d’habitatges per atendre la demanda,
tant de venda com de lloguer.
I per si no fos suficientment greu tot
plegat, se’ns anuncia reiteradament
una intervenció dels preus del mercat
lliure de lloguer, cosa que unida al que
hem dit del Decret – Llei i els grans
tenidors, acabarà de complicar el
mercat, amb la conseqüència (que ja
s’està produït) de venda de part del ja
reduït estoc d’habitatges de lloguer, i
alhora un enduriment dels paràmetres
idonis dels candidats a llogater.
Veiem també que es comença
a demanar un “pacte nacional per
l’habitatge”, que ens semblaria bé
si tingués com a objectiu primordial
posar en marxa, d’una vegada per
totes, un ambiciós pla d’edificació
a escometre pels promotors públics
i els privats, definint el nombre
d’habitatges a construir, les tipologies,
i els terminis de construcció, tenint en
compte que es tractaria d’habitatges:
• De lloguer i venda lliures.
• De lloguer assequible.
• De lloguer social
Els privats podríem edificar
una xifra important de les dues
primeres
tipologies,
i
també
podríem ajudar en el lloguer social,
mitjançant concursos de cessió de
sòl, i també en grans operacions
de col·laboració públic – privada.
Insisteixo una vegada més en
el que hem dit moltes vegades, que
amb un pacte com el que esmentem,
podríem garantir una estabilització
de l’economia, alhora que resoldríem
d’una vegada per totes la manca
d’habitatge en general, i sobretot
l’assoliment d’un parc de lloguer social
públic, per atendre les necessitats
sobre les que tenen obligació
les
administracions
públiques.

A sobre s’hi basteix la casa amb peces
de formigó prefabricat, que a mode
de grans jàsseres salven la llum del
basament. Per optimitzar costos, els
panells es presenten a l’interior sense
revestiment. La junta es resol amb un
sistema d’encintats de fusta de caràcter
domèstic.

FOTOGRAFIA: José Hevia
CONTRACTISTA: Construccions Josep
Sais, SL
COL·LABORADORS: Jordi Moret, Xevi
Rodeja i Clàudia Calvet, arquitectes
i Eva Casadevall, Didac Franco,
Ramon Heras, Paula Alejandro, Jordi
Collell, Thommy Parra, Sara Palmada,
estudiants d’arquitectura

La nostra portada
El programa domèstic d’aquesta casa
entre mitgeres es desenvolupa en una
sola planta de 12 x 15 m, amb mitja
planta situada per sobre de la cota
del terreny. Aquesta peça corona una
sala semisoterrada de la mateixa mida
i d’ús polivalent. S’obre pels extrems a
l’exterior, enllaçant amb plans inclinats
el carrer amb el jardí. Els portals
envidrats proveeixen llum natural i
permeten convertir-la en un gran porxo.

AUTORS: unparelld’arquitectes: Eduard
Callís i Guillem Moliner
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Novetats legislatives

EL PARLAMENT CONVALIDA EL DECRET LLEI
1/2020 I EL DECRET LLEI 17/2019
El Ple del Parlament de Catalunya va validar el passat 4 de març, amb els vots
de JxCat, ERC, CatECP i la CUP, el decret
llei 1/2020 que modifica la definició de
“habitatge buit” inclosa en el decret llei
de mesures urgents per millorar l’accés
a l’habitatge, ja validat en la sessió del 5
de febrer.
El decret defineix l’habitatge buit com
“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”. Així doncs, el text elimina la frase
que en el primer decret afegia al final
“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.”
La cambra va validar el decret per 77
vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i
57 en contra (Cs, PSC-Units i PPC).

Definició “inconstitucional”
El decret llei s’ha convalidat malgrat que
el Consell de Garanties Estatutàries publiqués el passat 17 de febrer un dictamen en què considera “inconstitucional”
la definició d’habitatge buit que recull el
decret aprovat a Catalunya en vulnerar
l’article 33 de la Constitució, que reconeix el dret a la propietat privada, i el 9.3,
que garanteix el “principi de legalitat”. El
document del Consell, aprovat per unanimitat, critica l’eliminació com a causa
justificada de desocupació permanent
de l’habitatge el fet d’haver iniciat en els
últims dos anys un procediment judicial
06

per recuperar la possessió en cas de tenir ocupes.
Segons aquest òrgan, amb el decret
“s’entén que un habitatge és buit quan
està desocupat permanentment i sense
causa justificada durant dos anys”, independentment del fet que hi hagi en
marxa un procés judicial. El dictamen es
refereix al Decret Llei 1/2020, de 21 de
gener, que estipula una nova definició
del concepte d’habitatge buit i canvia el
Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre,
davant dels “dubtes d’interpretació” que
generava i per evitar “problemes de seguretat jurídica” en una qüestió “tan sensible com és la de l’habitatge”.
Així, en el decret inicial l’article 3.d permetia excloure de la definició d’habitatge
buit un pis on el propietari pogués acreditar “haver iniciat les accions judicials
adequades per a la recuperació efectiva
de la possessió” abans de dos anys en cas
de tenir ocupes. El nou decret 1/2020
-analitzat pel Consell de Garanties Estatutàries- no inclou aquest incís. I per al
Consell no fer-ho és inconstitucional.
“Segons la nova versió del precepte,
el fet que el propietari hagi iniciat les
accions judicials adequades per a la recuperació efectiva de la possessió del
seu habitatge abans de finalitzar el citat
termini (2 anys) no altera la seva condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent i injustificat ni atura el
còmput de dos anys”, remarca el Consell
de Garanties Estatutàries, que creu que
eliminar aquesta opció “constitueix una
modificació mancada de tot fonament
basat en la raó”. A més, veu una “incongruència” la nova definició i la considera
“irracional i arbitrària respecte del titular
del dret que és privat de la seva possessió” davant d’una ocupació il·legítima,
especialment si ha seguit “el procediment” previst per recuperar “la plenitud
del seu dret”.
El dictamen també considera que les
“elevades sancions i multes pecuniàries

previstes per al supòsit d’incompliment
de l’obligació d’oferir un lloguer social
podrien constituir un fre o un condicionant a la decisió del propietari de seguir
amb la tramitació del procediment ja
iniciat” per acabar amb l’ocupació. En
aquest sentit, considera que es podria
incórrer en una “renúncia forçosa” a recuperar la possessió de l’habitatge ocupat.
El Consell de Garanties Estatutàries va
declarar inconstitucional alguns punts
del decret d’habitatge després que Ciutadans presentés un escrit contra la Llei a
l’organisme català. Malgrat que els seus
dictàmens no són vinculants, el Consell
de Garanties és una instància per determinar l’adequació a l’Estatut i la constitucionalitat de normatives que aprova
la Cambra catalana. El dictamen es va
produir dues setmanes després que el
Parlament aprovés el decret llei per millorar l’accés a l’habitatge amb els vots
de JxCat, ERC, comuns i la CUP. El grup
PSC-Units es va abstenir mentre que C’s
i PP van votar en contra. El Govern va
anunciar que mantindria sense canvis el
decret d’habitatge malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries va considerar que la definició d’habitatge buit que
apareix al Decret és “inconstitucional”.

Decret Llei 17/2019
El Parlament de Catalunya va convalidar
el Decret llei 17/2019 de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge
el passat 5 de febrer. Aquest decret incorpora novetats substancials respecte
a l’anterior que fou derogat (DL 5/2019).
Entre les mesures que contempla el decret 17/2019 que més efecte tenen sobre el sector destaca l’habilitació a les
administracions competents per a què
puguin incorporar en els planejaments
reserves d’habitatge de protecció pública en sòl urbà consolidat. També s’obre
la possibilitat 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.

amb el règim anterior, el projecte de reparcel·lació s’aprovi
definitivament abans que
transcorrin quatre anys des de
l’entrada en vigor del Decret.

Les disposicions transitòries permeten
mantenir els terminis fins ara vigents a:

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

•

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

•

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

•

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

En el decret 17/2019 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 basat en
els factors de localització i de característiques dels habitatges. Això significaria
que se substituirien les tres tipologies
actuals (règim especial, règim general i
règim concertat) per una sola denominació, diferenciant-se, no obstant això,
una qualificació de protecció “genèrica”
que permet l’accés en règim de propietat, arrendament o un 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 sis 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 la nova denominació i al preu únic:
•

•

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

D’altra banda, es determina un règim especial aplicable als municipis de l’àmbit
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
en què en els sòls de nova implantació
haurà d’establir-se les reserves sobre la
base de:
•

El 40% en sòl urbanitzable delimitat.

•

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

•

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

•

Que les obres mantinguin la legalitat urbanística.

•

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

•

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

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

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

•

•

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

•

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

•

S’amplia el termini del contracte
de “lloguer social” fins ara fixat en 3
anys, i passa a 5 anys per a les persones físiques i a 7 per a les persones
jurídiques. Es dona la possibilitat,
per una única vegada si es mantenen les condicions d’emergència,
d’una renovació de contracte a la
seva finalització.

•

L’obligació d’oferir una proposta de
lloguer social abans de la 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-).

La meitat, com a mínim, de les reserves han de destinar-se específicament a règim d’arrendament.

Es dona un termini d’un any al Govern
per a procedir a l’aprovació del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, fent
especial esment al fet que els municipis
inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada puguin, si es
dona el cas, tenir unes reserves d’HPO
de com a mínim el 50% del sostre que es
qualifiqui per a 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
han de destinar-se específicament a règim d’arrendament.
Es determina una nova pròrroga per a
les llicències d’edificació d’obres parades
-amb llicències caducades- fins al 31 de
desembre de 2022, amb les següents
condicions:
•

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

•

Que, havent-se iniciat, no es van poder
acabar a causa de la crisi econòmica.

Per a més informació sobre aquesta
normativa i altres que afecten al sector
poden consultar el web de l’APCE www.
apcebcn.cat
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LES LLEIS INÚTILS DEBILITEN LES NECESSÀRIES
Carles Sala i Roca
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona
Ex-Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.

El “sí se puede!!, sí se puede!!”, retronava
als passadissos del Parlament un no tan
llunyà juliol de 2015. Les entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular havien assolit el suport unànime
de la Cambra catalana en la votació de
la llei de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.
Mai acabarem de conèixer si aquell consens va ser fruit del convenciment que
aquells instruments eren els necessaris,
si era un acte de contrició per les coses
mal fetes, si es va pensar que ja ho arreglaria el Tribunal Constitucional o simplement era una fugida endavant per la
temença als “escraches” davant la imminent nova cita electoral.
El fet és que un quinquenni després, novament els activistes són els triomfadors
i protagonistes de la nova normativa sobre habitatge.
El Decret-llei 17/2019 del Govern català
no deixa de ser una versió 2.0 del Decretllei 5/2019. Una simple comparació dels
continguts ens porta a confirmar que
les principals diferències entre les dues
normes tenen relació amb l’ampliació de
les mesures coercitives per a fer front a la
denominada “emergència habitacional”.
El Govern va descartar, ara farà prop d’un
any, no tan sols portar a convalidació
l’anterior Decret-llei, sinó també presentar-lo com a projecte de llei per a poder
accionar una autèntica interlocució amb
els sectors professionals, socials i polítics.
En contradicció de qui demanava un gran
pacte d’unitat en matèria d’habitatge, la
preferència ha estat concertar el contingut final del Decret-llei amb els activistes,
fet que ha provocat que la resta s’hagin
sentit menystinguts i hagin rebut amb
perplexitat el text aprovat.
La nova norma fa un nou pas endavant
cap a l’estigmatització de la propietat.
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Passar a considerar grans tenidors a les
persones físiques, amb les conseqüents
càrregues que la llei imposa, suposa
traspassar el context conjuntural de les
mesures aprovades fins ara, pensades
i adreçades a uns actors concrets -essencialment entitats financeres i fons
d’inversió-, convertint en estructurals les
mesures coercitives i sancionadores com
polítiques públiques d’habitatge.
El nou text porta al límit del que podria considerar-se grotesc la definició
d’habitatge buit, i amplia la durada i la
casuística de l’aplicació del lloguer social
obligatori fins el punt de desdibuixar el
dret de propietat, fixant peculiars obligacions jurídiques associades a la seva funció social. A més, obre la porta –en determinades circumstàncies- a la legitimació
de l’ocupació il·legal, tot contradint la
doctrina d’organismes internacionals
que consideren un objectiu legítim que
el propietari pugui recuperar la possessió ocupada d’acord amb la legalitat. De
fet, tant el Comitè de Drets Econòmics,
Socials i Culturals de l’ONU, com el Tribunal Europeu dels Drets Humans han resolt reiteradament que si bé els desallotjaments de persones vulnerables -sigui
per ocupació il·legal, sigui per impossibilitat de pagament de les rendes de lloguer, sigui per finalització d’un contracte
de lloguer- suposen una greu ingerència
en la vida de les persones, i que el seu
desallotjament no s’hauria de produir
mentre no s’hagi trobat una alternativa
residencial, aquests organismes concreten de forma diàfana que són els poders
públics els qui han de destinar el màxim
dels recursos possibles per facilitar, tant
les prestacions socials adequades com
el reallotjament en un habitatge digne
i adequat. Hi ha sentències en les que
s’ha arribat a protegir d’aquesta càrrega
al propietari, sancionant l’Estat que s’ha
retardat en la comesa de reallotjar els
il·legítims ocupants.
Montesquieu va proclamar que les lleis
inútils debiliten les necessàries, i sense
asseverar la inèpcia de la norma, per a
mi és evident que l’ampliació de les mesures coactives eclipsen la voluntat de

reestructurar tot el sistema d’habitatge
de protecció oficial.
No dubto que els instruments articulats
puguin resoldre, a curt termini, situacions
cronificades de vulnerabilitat residencial;
però a la vegada s’estan generant uns efectes contraris als que es pretenen protegir.
Així, difícilment un gran tenidor llogarà a
partir d’ara un habitatge a persones sense
unes garanties d’ingressos estables i suficients, o no ens estranyem si hi ha una acceleració en el despreniment de patrimoni
immobiliari, fins ara en mans privades, a
favor de fons d’inversió. Crec que l’única
via per evitar-ho es una acció proactiva de
l’Administració per estimular que aquests
grans tenidors qualifiquin com habitatge
de protecció oficial el 15% de la superfície habitable que tinguin en propietat.
Garantir la seguretat jurídica d’aquesta
via, l’única via que la llei proposa per evitar l’acció coercitiva, és probablement
l’esperança que queda per veure com creix
el parc de protecció oficial en l’àmbit dels
habitatges existents, i que és possible encara una col·laboració entre tots els sectors
per evitar una trencadissa gens desitjable.
I és que resulta patent que tenim un
problema essencialment pressupostari.
Estem a anys llum de destinar l’1% del
PIB a polítiques d’habitatge -uns 12.000
milions d’euros en tot l’Estat espanyol-.
L’abismal distància que caldria recórrer
per arribar a aquesta xifra, i compensar
a més el dèficit històric, suposa que no
es pugui revertir la insuficiència de polítiques actives d’accés a l’habitatge, ni
hi hagi suficients recursos per afrontar
les situacions de vulnerabilitat. Per tant,
cal resoldre que la cooperació publicoprivada serà fonamental en els propers
anys, i en res ajuda a aquesta entesa la
inseguretat jurídica que genera la constant modificació normativa i l’increment
de la percepció d’assetjament a que se
sotmet als inversors .
Malgrat l’anunciat final de la legislatura
cal reactivar el diàleg i el pacte entre tots
els actors -els professionals, els socials i
els polítics-, que les “presses electorals”
no converteixin en ineficaces les “presses immobiliàries”.

Mesures en matèria d’urbanisme de la Generalitat

DECRET LLEI DE MESURES URGENTS PER A
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I L’IMPULS A LES
ENERGIES RENOVABLES

El DOGC del passat 28 de novembre de
2019, va publicar el “Decret Llei 16/2019,
de 26 de novembre, de mesures urgents
per a l’emergència climàtica i l’impuls a
les energies renovables”, que va entrar
en vigor el dia següent de la seva publicació, per tant, el dia 29 de novembre
de 2019. Amb la voluntat d’accelerar el
desenvolupament dels instruments de
la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi
climàtic s’elabora aquest Decret llei de
mesures urgents, que s’estructura en
quatre capítols:
El capítol 1 conté les disposicions generals, mentre que el capítol 2 recull de forma essencial la modificació i la precisió
sobre diferents punts recollits a la Llei
16/2017, del canvi climàtic, en aspectes com ara els objectius d’utilització
de les energies renovables a Catalunya,
la irrupció de la mobilitat elèctrica en
el sector del transport, l’aprofitament
del potencial d’energies renovables als
ports, o la limitació de l’obtenció de gas
i/o petroli mitjançant la fracturació hidràulica (fracking).

Mesures d’urbanisme
El capítol 3 del decret llei regula les mesures que requereixen la modificació del
Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Consta d’un article -el 5- que es divideix
en deu apartats. Són mesures l’essència
de les quals se situa en els nous articles
que s’afegeixen a la Llei d’urbanisme, el
9 bis i el 48 bis. La resta de modificacions
de la Llei d’Urbanisme són subsidiàries
d’aquests nous articles per facilitar-ne la
interpretació sistemàtica.
El nou article 9 bis regula dos supòsits
en matèria dels usos del sòl i de les construccions que són d’aplicació directa, és
a dir, que no necessiten l’adaptació del
planejament urbanístic vigent perquè siguin aplicables en els termes legalment

establerts. L’apartat 1 d’aquest article
inclou una mesura per facilitar la implantació d’instal·lacions d’aprofitament
de l’energia solar sobre les cobertes
de les construccions i els espais de les
parcel·les urbanes no ocupats per les
construccions en determinades condicions, sense que les determinacions urbanístiques dels plans, vigents o futures,
en siguin un obstacle.
L’apartat 2 del mateix article recull, en
essència, un supòsit regulat en part als
apartats 3 i 4 de l’article 97 de la Llei
d’urbanisme, en matèria de serveis comuns dels edificis, que es deroguen. En
coherència amb l’objecte del Decret llei
aquest supòsit s’amplia amb un altre
regulat a la legislació en matèria de sòl,
relatiu a les instal·lacions que tenen per
objecte reduir la demanda energètica
dels edificis. Amb una diferència substancial respecte del precedent que regula l’article 97 de la Llei d’urbanisme,
en aquests casos tampoc no és exigible
l’adequació del planejament urbanístic vigent perquè les instal·lacions a les
quals fa referència es puguin implantar
d’acord amb el projecte autoritzat. En
aquest sentit, són normes aplicables directament mentre siguin compatibles
amb les normes que protegeixin el patrimoni cultural i la resta de béns protegits
pel planejament urbanístic d’acord amb
l’article 71 i concordants de l’esmentada
Llei d’urbanisme.
El nou article 48 bis, per remissió al nou
apartat 5 bis de l’article 34, habilita els
projectes d’actuació específica en sòl no
urbanitzable per implantar directament
infraestructures relatives als serveis tècnics als quals fa referència, que formen
part del sistema urbanístic d’equipaments
comunitaris, quan el planejament territorial i urbanístic no les preveu o, tot i que
les preveu, no les regula detalladament.
Supòsits en els quals no és exigible per a

la formulació i autorització del projecte la
modificació del planejament urbanístic,
ni aprovar un pla especial urbanístic autònom o de desenvolupament, tant si es
tracta d’una infraestructura d’interès general com d’interès local.
Escau advertir que, encara que la finalitat primera del nou article és facilitar
la implantació de les instal·lacions de
producció d’energia elèctrica a partir de
fonts renovables i de les xarxes de transport i de distribució d’aquesta energia,
s’ha optat per estendre aquesta mesura
a altres infraestructures de serveis tècnics la necessitat de les quals no sempre
és fàcil de preveure des del planejament
urbanístic amb l’antelació suficient.
Es tracta en definitiva d’infraestructures
en supòsits on la seva implantació és
necessària en sòl no urbanitzable, admissibles sempre que les lleis no impedeixin l’actuació o no sigui prohibida
expressament pel planejament territorial i urbanístic per raó dels terrenys
afectats i, en conseqüència, escau considerar que el projecte d’actuació específica és l’instrument jurídic idoni i suficient per autoritzar la seva implantació
en els casos esmentats, després de
valorar les diverses alternatives possibles quan en sigui exigible l’avaluació
d’impacte ambiental d’acord amb la
legislació en la matèria.
Finalment, el capítol 4 fa referència a
la simplificació de la regulació de les
instal·lacions de producció d’energia
elèctrica provinent d’energia eòlica o
solar fotovoltaica i vol donar resposta a
la paràlisi de facto que ha experimentat la implantació de l’energia eòlica a
Catalunya, estancada en una potència
instal·lada de 1270MW quan, arran dels
treballs de prospectiva energètica, caldria multiplicar per deu aquesta xifra per
assolir un model energètic cent per cent
renovable en l’horitzó de 2050.
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Per millorar l’eficiència energètica i la protecció davant el radó

PUBLICAT EL REIAL DECRET DE MODIFICACIÓ
DEL CODI TÈCNIC 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’expliquen
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 Reial Decret s’ha aprovat després de ser
sotmès a un intens procés d’audiència i informació pública, amb una important participació dels sectors afectats.
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
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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 les últimes Cimeres 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, haventse 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.

90 anys pujant junts

Puges?

Ronda les Mates, 9-10. OLOT (Girona)

Tel 972 260 500

info@ascensors-serra.com

ASCENSORS

SERRA
ascensors-serra.com

SERVEI EMERGÈNCIES
24 HORES

901 200 070

La plusvàlua municipal segons el Tribunal Constitucional
Ribas·àlvarez - Advocats
La plusvàlua municipal és inconstitucional?
Tot va començar l’11 de maig de 2017, quan el Ple del
Tribunal Constitucional va declarar la inconstitucionalitat
i nul·litat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals quan els fets gravats
per l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (plusvàlua) no exposin una riquesa
real o potencial, per vulnerar el principi constitucional de
capacitat econòmica.
A la vegada, el Tribunal Constitucional, en la
Sentència dictada el dia 31 d’octubre de 2019, va
declarar inconstitucional el cobrament de l’impost
de plusvàlua municipal, quan la quota resultant
a pagar sigui superior a l’increment realment
obtingut per el ciutadà, manifestant al mateix temps
que, l’article 107.4 de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat el
dia 5 de març de 2004, és inconstitucional.
La Sentència indica que quan existeix un increment a la
transmissió i la quota que surt a pagar per el contribuent
és superior a l’increment realment obtingut per aquest,
s’estaria tributant per una renda inexistent.
Així doncs, la quota a pagar per l’IIVTNU (plusvàlua), no
pot superar l’import de l’increment realment obtingut,
seguint el principi de capacitat econòmica recollit a l’article
31.1 de la Constitució Espanyola.
Com acredito la minusvàlua o pèrdua patrimonial
davant l’Administració?
Segons pronunciament del Tribunal Suprem, STS 1163/2018
de 9 de juliol de 2018, l’aportació dels títols d’adquisició i
transmissió d’un immoble és mitjà de prova suficient per
a poder presumir la minusvàlua o pèrdua patrimonial en
la transmissió d’immobles i donar lloc a la conseqüent
declaració de no subjecció a l’Impost sobre l’Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua).
Aquesta fou una novetat important ja que fins a aquell
moment la majoria de les administracions, per a declarar la
no subjecció a l’impost de plusvàlua en supòsits de pèrdua
patrimonial, sol·licitaven al subjecte passiu que aportés una
taxació pericial en la que constés el valor del terreny en
el moment de l’adquisició i el valor en el moment de la
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transmissió per evidenciar que no s’havia generat guany
patrimonial en la transmissió.

Seguint en aquesta mateixa línia, el passat 30 de
setembre, el Tribunal Constitucional, STC 107/2019, va
estimar un recurs presentat per un contribuent declarant
vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva del Jutjat
Contenciós Administratiu, obligant-lo a dictar Sentència
tenint en compte les escriptures d’adquisició i transmissió
del terreny transmès aportades com a prova per acreditar
que el valor del terreny no s’ha vist incrementat.
Així doncs, el Tribunal Constitucional ratifica la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Suprem recollida a la Sentència
1163/2018 de 9 de juliol, en el sentit que hi ha diversos
mitjans de prova per acreditar la falta d’increment del
valor del terreny, afirmant que l’aportació dels títols
d’adquisició i transmissió d’un immoble és mitjà
de prova suficient per a poder presumir la pèrdua
patrimonial en la transmissió d’immobles, sense
que es pugui exigir al ciutadà cap altre mitjà de prova
addicional a l’aportació d’aquests títols, i així, donar lloc a
la declaració de no subjecció, recaient en l’Administració la
càrrega de provar que hi ha hagut un guany per el venedor.
Vist l’anterior, queda desplaçada a l’Administració
liquidadora la càrrega d’acreditar que els fets al·legats pel
subjecte passiu no s’ajusten a la realitat, i que per tant,
hi ha hagut un increment de valor de l’immoble malgrat el
que diuen les escriptures.
Conclusions:
Segons recents pronunciaments del Tribunal
Constitucional, quan l’obligat tributari (venedor)
demostri per qualsevol mitjà, fins i tot amb les
escriptures de compra i venda, que en la venda de
l’immoble no s’ha experimentat un augment de
valor, és a dir, quan s’hagi venut l’immoble per un
preu inferior al que el va adquirir, no es produeix el
fet imposable de l’impost de plusvàlua i per tant no
procedeix que l’Ajuntament liquidi l’impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (plusvàlua).
Amb tot, cal tenir en compte que l’Administració
sempre podrà contrarestar la nostra petició
intentant demostrar que sí que hi ha hagut un
increment patrimonial.

Actualitat Legislativa

VALORACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES
A EFECTES DE ITP/AJD

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat els anomenats
“mòduls de comprovació prioritària dels béns immobles”
als efectes de regulació interna del procés de comprovació,
per l’any 2020. Recordem que la comprovació de valors
és una facultat que la llei atorga a l’Administració i, atesa
la impossibilitat de formular adequadament el pertinent
dictamen pericial en totes les transmissions i actes jurídics
subjectes als impostos sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, s’estableix de forma objectiva
prioritats en la comprovació de valors dels impostos
esmentats, les quals s’han d’aplicar en totes les oficines
gestores de Catalunya.
La Instrucció de comprovació de valor dels béns immobles
que s’aprova cada any, estableix criteris de comprovació
prioritària. Les oficines gestores dels impostos sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i
successions i donacions, han de classificar les declaracions
dels valors dels immobles en expedients de comprovació
prioritària i expedients de no comprovació. En qualsevol
cas, en tots els expedients de comprovació de valors ha de
constar el motiu pel qual la declaració es classifica com de
comprovació prioritària o de no comprovació.
Recordem que, segons s’especifica en el text de la
Instrucció, en les declaracions d’obra nova i de divisió de
la propietat horitzontal, la comprovació del valor declarat
es considera prioritària si és inferior al valor cadastral de
la construcció, si es tracta d’obra nova, o bé de la totalitat
de l’immoble, si es tracta d’una divisió de la propietat
horitzontal, corregit pel coeficient que correspongui segons
l’ús del bé immoble. També ha de ser prioritària la declaració
d’obra nova en el cas que la construcció no tingui assignat
valor cadastral o quan aquest no es correspongui amb

les característiques físiques i urbanístiques de l’immoble.
En aquest cas la comprovació de valor s’ha de realitzar
d’acord amb les regles per al càlcul del cost d’execució
material que consta en el document de “Valors bàsics del
sòl i de la construcció i índexs correctors per comprovar
els valors dels béns immobles de naturalesa urbana situats
a Catalunya”.
En quant als valors bàsics que l’Agència Tributària
de Catalunya publica anualment, estableixen el que
l’Administració entén com a valor real (o de mercat) a fi
de comprovar el valor dels béns immobles a Catalunya, a
efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats. La base imposable de l’impost
és el valor real del bé en qüestió. El concepte de valor real
no ve determinat a les normes tributàries, però el Tribunal
Suprem l’equipara al valor de mercat. Es pot definir el valor
de mercat com aquell preu que estaria disposat a pagar un
comprador independent en condicions normals de mercat.
Per comprovar el valor dels béns l’Administració catalana
utilitza els criteris que s’especifiquen en el document
“Valors bàsics per a la comprovació de béns immobles”,
en base al qual es determina el que s’entén com a valor
real o de mercat del bé o dret gravat per l’impost.
A tal efecte, l’Agència Tributària de Catalunya publica dos
documents:
1. La Instrucció per a la comprovació de valor del béns
immobles.
2. Els Valors bàsics per a la comprovació dels béns
immobles. En aquest document es descriuen els valors
bàsics de les construccions i del sòl i els índexs correctors
que són d’aplicació en la formulació dels dictàmens pericials
per a la comprovació dels valors dels béns immobles de
naturalesa urbana de Catalunya, en els impostos sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i
sobre successions i donacions.
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ACTUALITZACIÓ DELS VALORS
CADASTRALS PER A L’ANY 2020
El passat 28 de desembre de 2019 es va publicar al BOE
l’Ordre HAC/1257/2019, per la que s’estableix la relació
de municipis als que resultarà d’aplicació els coeficients
d’actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2020. L’Ordre
va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació i sorgeix
efectes des de l’1 de gener de 2020.
La Llei 1/2004, del Cadastre Immobiliari, disposa que les
lleis de pressupostos generals de l’Estat podran actualitzar
els valors cadastrals dels immobles urbans d’un municipi
per aplicació de coeficients en funció de l’any d’entrada en
vigor de la corresponent ponència de valors del municipi.
A fi d’atendre la sol·licitud dels Ajuntaments per a
l’aplicació d’aquests coeficients l’any 2020, és necessari
que es compleixin els següents requisits:
a) Que hagin transcorregut almenys cinc anys des de
l’entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de
l’anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter
general. És a dir, l’aplicació de coeficients d’actualització
per a l’any 2020 requereix que l’any d’entrada en vigor de
la ponència de valors de caràcter general sigui anterior a
2015.
b) Que es posin de manifest diferències substancials entre
els valors de mercat i els que van servir de base per a la
determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que

afectin de manera homogènia al conjunt d’usos, polígons,
àrees o zones existents en el municipi.
c) Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció General del
Cadastre abans del 31 de maig, termini que per a l’any
2019 ha estat prorrogat fins al 31 de juliol.
En la relació de municipis concrets en els quals resultarà
d’aplicació els coeficients que estableixi la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per al pròxim exercici,
s’inclouen, entre molts altres, 63 municipis de la província
de Girona.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL
El Reial Decret 231/2020, publicat al B.O.E. del passat 5 de
febrer, estableix el Salari Mínim Interprofessional pel 2020,
la quantia del qual representa un increment del 5,5%,
respecte al de l’any passat.

Pels treballadors eventuals i temporers, els serveis dels
quals no excedeixin de 120 dies en una mateixa empresa,
el salari mínim per jornada serà de 44,99 euros.

CALENDARI LABORAL 2020 - SECTOR CONSTRUCCIÓ
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Núm. consulta: V3213-19
Pregunta: La entidad consultante, dedicada a la
construcción de edificaciones, ha formalizado un contrato
de ejecución de obra con el propietario del terreno. Se
plantea subcontratar a un tercero para la fabricación e
instalación de las ventanas de la edificación.
Aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo a
los servicios prestados por el subcontratista.
Contestación: 1.- En relación con la cuestión objeto de
consulta y, en particular, en lo que se refiere a algunos
de los requisitos necesarios para que opere la regla de
inversión del sujeto pasivo, debe tenerse en cuenta que
dicha regla se aplica, en primer lugar, cuando la obra en
su conjunto haya sido calificada como de construcción o
rehabilitación de edificaciones o como de urbanización
de terrenos. En segundo lugar, la inversión precisa que el
contrato o subcontrato, total o parcial, que se deriva de la
obra en su conjunto tenga la consideración de ejecución
de obras. En tercer lugar, que el destinatario actué en
su condición de empresario o profesional y finalmente,
las operaciones deben ser consecuencia de contratos
directamente formalizados entre el promotor y el o los
contratistas principales, si bien, también se producirá
en los casos de ejecuciones de obras y cesiones de
personal efectuadas por el contratista principal u otros
subcontratistas.
Conviene señalar que, en el caso de que existan varios
contratistas principales, lo relevante a estos efectos es
que la ejecución de obra llevada a cabo en su conjunto
por todos ellos se realice en el marco de un proceso
de urbanización de terrenos o de construcción o
rehabilitación de edificaciones, sin que haya que atender
a que cada una de las ejecuciones de obra llevadas a
cabo por cada uno de los contratistas sean aisladamente
consideradas como de urbanización, construcción o
rehabilitación.
En concreto, la inversión precisa que el contrato o
subcontrato, total o parcial, que se deriva de la obra
de urbanización, construcción o rehabilitación tenga la
consideración de ejecución de obras.
En este sentido, no resultará de aplicación el mecanismo
de inversión del sujeto pasivo, aun tratándose de
ejecuciones de obra, cuando tales servicios se
presten al contratista o contratistas principales u otros
subcontratistas en el marco de un contrato principal que
no tenga por objeto la urbanización de terrenos o la
construcción o rehabilitación de edificaciones.
De acuerdo con lo anterior y, en particular, en lo que
se refiere al requisito anteriormente citado de que las
operaciones realizadas tengan la naturaleza jurídica de
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ejecuciones de obra, se debe señalar que, de acuerdo
con el criterio de este Centro Directivo, tienen la
consideración de ejecuciones de obra, entre otras:
“- Instalación de fontanería, calefacción, electricidad
etc., así como la instalación de muebles de cocina y
baño, incluidas las bancadas o encimeras de los mismos
de cualquier material, y armarios empotrados.
- Suministro de bienes objeto de instalación y montaje,
tales como puertas, ventanas, ascensores, sanitarios,
calefacción, aire acondicionado, equipos de seguridad,
equipos de telecomunicaciones así como el vibrado y
extendido de hormigón u otros materiales.
- Construcción de depuradoras, plantas potabilizadoras,
instalaciones
solares
fotovoltaicas,
carreteras,
ferrocarriles, ajardinamientos, etc.
- Movimiento de tierras para la ejecución de cualquier tipo
de obra de construcción de edificación o urbanización de
terrenos.
- La demolición de edificaciones.
- La construcción de carreteras y autopistas, incluyéndose
la señalización horizontal, y vertical, la instalación de
vallado metálico y de biondas, etc.
Por otro lado, no tendrán la consideración de ejecuciones
de obra, entre otras:
- Arrendamiento de grúas y demás maquinaria pesada
con operarios especializados así como el arrendamiento
de medios de transporte con o sin conductor, salvo
que de conformidad con los acuerdos contractuales
el prestador del servicio se comprometa a ejecutar la
totalidad o parte de una obra, responsabilizándose del
resultado de la misma.
- Operaciones de mantenimiento de instalaciones en
cualquiera de las modalidades contractuales bajo las que
se realicen.
- Operaciones de mantenimiento periódico de ascensores,
cerrajería, calderas y sistemas de calefacción, limpieza,
vídeo porteros, instalaciones de TV, bombas de grupos
de presión de agua, placas solares, puertas de garaje,
piscinas, jardines, grupos de incendios, extintores,
tuberías de desagüe, desinfecciones, y de canales de
tejados en edificio, aun cuando se produzca la sustitución
o reparación de los materiales en mal estado o averiados.
- Actividades de viabilidad, mantenimiento y vigilancia
de vías públicas, realizadas en el marco de un contrato
de conservación y mantenimiento, incluyendo la retirada
de objetos de la calzada, la reparación de defectos en
la calzada, la señalización de situaciones de peligro, la
señalización y regulación del tráfico, la inspección de
elementos de la carretera, los bacheos y regularizaciones
de firmes, las pequeñas reparaciones de obras de fábrica,
la limpieza de desagües, juntas, señales, etc.
- Servicios de seguridad y vigilancia de la obra,
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dirección de obras, redacción de proyectos, servicios de
arquitectos, ingenieros o asistencia técnica de seguridad
en la obra.
- Gestión de residuos.
- Suministro e instalación de equipos que no forman
parte de la propia obra ejecutada, tales como casetas
de obra, elementos de protección o andamios.
- Suministro de materiales que no sean objeto de
instalación y montaje”.
2.- Por tanto, en lo que se refiere a las cuestiones
planteadas en la consulta, el suministro con instalación
de ventanas, tiene la consideración de ejecución de obra.
En todo caso, para que sea aplicable la regla de
inversión del sujeto pasivo según lo previsto en el
artículo 84.Uno.2.f) de la Ley 37/1992, además de que
las operaciones consultadas tengan la consideración de
ejecuciones de obra, es necesario que se cumplan el
resto de los requisitos, en particular que la obra en su
conjunto haya sido calificada como de construcción o
rehabilitación de edificaciones o como de urbanización
de terrenos en las condiciones señaladas.
Núm. consulta: V3481-19
Pregunta: El consultante es un empresario que
está interesado en la venta de una parcela urbana
a un particular que construirá una vivienda como
autopromotor.
Tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido
aplicable a la transmisión de dicha parcela.
Contestación: 1.- En relación con la entrega del
terreno, de la información objeto de consulta parece
deducirse que forma parte del patrimonio empresarial de
la entidad consultante por lo que su transmisión estará
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido y no exenta
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20, apartado
uno, ordinal 20º, de la Ley del Impuesto que dispone
que se encontrarán exentas del mismo:

“Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan
la condición de edificables, incluidas las construcciones
de cualquier naturaleza en ellos enclavadas, que sean
indispensables para el desarrollo de una explotación
agraria, y los destinados exclusivamente a parques y
jardines públicos o a superficies viales de uso público.
A estos efectos, se consideran edificables los terrenos
calificados como solares por la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y demás normas urbanísticas,
así como los demás terrenos aptos para la edificación
por haber sido ésta autorizada por la correspondiente
licencia administrativa.

La exención no se extiende a las entregas de los
siguientes terrenos aunque no tengan la condición de
edificables:
a) Las de terrenos urbanizados o en curso de
urbanización, excepto los destinados exclusivamente a
parques y jardines públicos o a superficies viales de uso
público.
(…).”.
Por otra parte, es doctrina reiterada de este Centro
directivo, que la entrega de los terrenos afectos a la
actividad empresarial o profesional del transmitente
puede realizarse, a su vez, en tres momentos diferentes
lo que determinará distinto tratamiento a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido:
a) Antes de que se haya iniciado el proceso urbanizador,
en cuyo caso el objeto de la entrega serán terrenos
que se encuentran en la situación básica de suelo
rural conforme a lo previsto en el artículo 21 del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
b) Una vez que ya se ha iniciado el proceso urbanizador
o cuando esté ya finalizado, pero sin tener los terrenos la
condición de solares, en cuyo caso el objeto de entrega
son terrenos en curso de urbanización o urbanizados.
c) Cuando los terrenos objeto de transmisión son ya
solares u otros terrenos edificables, en los términos
previstos en la Ley, por contar con la pertinente licencia
administrativa para edificar.
En este sentido, según se manifiesta en el escrito de
consulta, el terreno que va a ser objeto de transmisión
tiene la calificación urbanística de solar de manera que
no resultaría de aplicación la referida exención y la
entrega del citado terreno quedaría sujeta y no exenta
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2.- El artículo 90, apartado uno de la Ley 37/1992
establece que el citado tributo se exigirá al tipo impositivo
del 21 por ciento, salvo lo previsto en el artículo 91 de
la misma Ley.
Por su parte, el artículo 91, apartado uno.1.número 7º de
la citada Ley, establece que se aplicará el tipo impositivo
del 10 por ciento a las entregas de edificios o partes
de los mismos aptos para su utilización como viviendas,
incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos
unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan
conjuntamente.
Del escrito de consulta resulta que se entregará un
terreno que en el momento de su entrega no constituye
una edificación apta para su vivienda por lo que la
entrega de tal terreno tributará al tipo general del 21
por ciento.
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L’agremiat pregunta
Remei Juanola Casals - Gerent
• Empresa promotora interessada a comprar un
solar propietat de la Sareb. La idea és canviar el
projecte de construcció inicial, reduint el número
d’habitatges, mitjançant la modificació de la
declaració d’obra nova en construcció i divisió
horitzontal. Quina és la base imposable de l’impost?
Si la nova escriptura pública de declaració d’obra nova
substitueix en la seva totalitat a l’anterior, restarà subjecta
a la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, essent la base imposable el valor real del
cost de l’obra nova que es declara.
En canvi, si només es cancel·la una part de l’obra nova
inscrita amb la corresponent divisió horitzontal, tot
mantenint inscrita l’altra part, l’operació no resta subjecta a
la modalitat d’AJD per no complir-se el requisit de contingut
valuable.
• Els butlletins per a la contractació del
subministrament elèctric tenen data de caducitat?
Els butlletins elèctrics no tenen cap caducitat establerta.
En canvi, el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió,
que emet l’instal·lador, és vàlid sempre que el període de
temps que transcorre des de la data de la seva emissió fins
que una entitat d’Inspecció i Control el segella no superi
els 6 mesos.
Una vegada segellat el certificat, no hi ha un termini fixat
dins el qual el titular de la instal·lació pot contractar el
subministrament d’energia elèctrica a una companyia
comercialitzadora. Ara bé, a partir d’un període de temps,
que s’estima d’un any, es considera que la comercialitzadora
pot demanar al titular que aporti també un escrit d’una
empresa instal·ladora conforme la instal·lació és la mateixa
que empara el certificat de l’instal·lador i que no ha sofert
cap modificació.
• Uns particulars transmeten a una societat un
terreny a canvi d’una edificació futura. En quin
moment es merita l’IVA i l’impost sobre actes
jurídics documentats?
En el supòsit que ambdues parts actuïn com a subjectes
passius de l’IVA, el moment de la primera transmissió de la
permuta determina la meritació de l’impost, tant a aquesta
transmissió com a la transmissió de l’edificació futura. Així
mateix, en el moment de la formalització de cada una de
les operacions es produirà la meritació de l’impost sobre
actes jurídics documentats.
En el supòsit que només la part promotora actuï com a
subjecte passiu de l’IVA, el moment de la primera transmissió
determina tant la meritació de l’impost sobre transmissions
patrimonials corresponent a aquesta transmissió, com
de l’impost sobre IVA corresponent a la transmissió de
l’edificació a construir. Pel que respecta a aquesta segona
transmissió, el moment de la seva formalització determinarà
la meritació de l’impost sobre AJD.
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• Quina documentació s’ha de lliurar al comprador
d’un habitatge?
La Llei del Dret a l’Habitatge i la Llei d’Ordenació de
l’Edificació especifiquen la documentació que s’ha d’entregar
al comprador d’un habitatge:
Art. 65 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge
1. En els actes i els contractes de transmissió d’habitatges
nous, els transmitents han de lliurar als adquirents la
documentació següent:
a) Els plànols de situació de l’edifici
b) El plànol de l’habitatge, amb especificació de la
superfície útil i de la construïda, en cas d’habitatges de
nova construcció, amb els mesuraments acreditats per
tècnics competents. Si hi ha annexos, els mesuraments han
d’ésser diferenciats.
c) La memòria de qualitats
d) La cèdula d’habitabilitat, o la cèdula de qualificació
definitiva en cas d’habitatge amb protecció oficial
e) El certificat d’aptitud en el cas que l’edifici hagi estat
obligat a passar la inspecció tècnica de l’edifici.
f) Nota simple informativa del Registre de la Propietat,
actualitzada.
g) La documentació relativa a les garanties de l’habitatge,
amb l’especificació dels garants, els titulars de la garantia,
els drets dels titulars i el termini de durada.
h) La documentació relativa a la hipoteca, si s’ha constituït.
i) L’escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal,
i dels estatuts de la comunitat de propietaris, si és el cas.
j) La documentació necessària per a contractar els serveis i
els subministraments de l’habitatge.
2. En els actes i contractes de transmissió d’habitatges
de segona o successives transmissions, cal lliurar als
adquirents els documents assenyalats per les lletres d, e,
f, i, i j de l’apartat 1 i, en cas d’un habitatge en règim de
propietat horitzontal, el certificat relatiu a l’estat de deutes
dels transmitents amb la comunitat, en el quan han de
constar, a més, les despeses ordinàries aprovades pendents
de repartir.
Art. 7 de la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació
Una vegada finalitzada l’obra, el projecte, amb la
incorporació, si s’escau, de les modificacions degudament
aprovades, serà facilitat al promotor pel director de l’obra per
a la formalització dels corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s’adjuntarà, almenys, l’acta de
recepció, la relació dels agents que han intervingut en el
procés d’edificació, així com la relativa a les instruccions
d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, de
conformitat amb la normativa que li sigui d’aplicació.
Tota la documentació a què fa referència els apartats
anteriors, que constituirà el Llibre de l’Edifici, serà lliurat als
usuaris finals de l’edifici (a Catalunya en el cas que hi hagi
Comunitat de Propietaris en Règim de Propietat Horitzontal,
es lliurarà al President de la Comunitat o a l’Administrador).
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Índex Legislatiu

URBANISME

DOGC núm. 8.017 de 5 de desembre
de 2019
Edicte de 3 de desembre de 2019
sobre un acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona
referent al litoral gironí.
Exp.: 2018/067860/G, Pla director
urbanístic de revisió de sòls no
sostenibles del litoral gironí.
BOP núm. 234 de 9 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.739 de l’Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro: Aprovació
definitiva del Projecte de reparcel.lació
per compensació bàsica del sector
Pedró, del Pla Parcial SUD-4 .
BOP núm. 235 de 10 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.652 de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva: Aprovació inicial
de la modificació puntual núm. 17 del
POUM per a la supressió del PMU4
A01 Can Molinas i delimitació de dos
polígons d’actuació urbanística PAU01 Molinas Nord i PAU-02 Molinas Sud.
DOGC núm. 8.021 d’11 de
desembre de 2019
Edicte de 3 de desembre de 2019
sobre un acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona
referent al municipi de Palamós.
Exp.: 2019/069269/G, Aprovació
definitiva de la modificació número
17 del POUM referent a l’article 102
de les Normes urbanístiques.
BOP núm. 236 d’11 de desembre
de 2019
Anunci núm. 9.702 de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí: Aprovació de
l’inici de l’expedient de reparcel·lació
per modalitat de cooperació per
al desenvolupament de l’actuació
urbanística de la UA3E urbanització
Les Dunes.
BOP núm. 237 de 12 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.735 de l’Ajuntament de
Palamós: Aprovació inicial de l’Avanç
de la modificació núm. 22 del Pla
d’ordenació urbanística municipal,
consistent en el canvi de classificació
del PAU 14 “Àmbit Nord del càmping
Kings’s” de sòl urbà no consolidat a
sòl urbanitzable no delimitat i sòl no
urbanitzable.
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DOGC núm. 8.024
desembre de 2019

de

16

de

Edicte de l’Ajuntament de Calonge
i Sant Antoni: Aprovació inicial
de la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal en
l’àmbit del front marítim.
BOP núm. 241 de 18 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.019 de l’Ajuntament de
Cadaqués: Aprovació definitiva de la
modificació de l’Estudi de detall de la
Unitat d’Actuació núm. 1 en la zona C,
corresponent a les parcel·les situades
al C/ Camí de Cala Nans, núm. 60 i 70
de la Urbanització Es Quers.
BOP núm. 243 de 20 de desembre
de 2019
Anunci núm. 9.968 de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí: Aprovació
inicial del Projecte d’urbanització de
la UA26T El Frontó.
BOP núm. 243 de 20 de desembre
de 2019
Anunci núm. 9.970 de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí: Aprovació
inicial del Projecte de reparcel·lació
de la UA26T El Frontó.
BOP núm. 244 de 23 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.037 de l’Ajuntament
de Figueres: Aprovació definitiva
del projecte d’urbanització de la UA
Interdiesel.
BOP núm. 244 de 23 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.028 de l’Ajuntament
de Tossa de Mar: Aprovació definitiva
del Pla de millora urbana sector PMU
Can Pericàs.
BOP núm. 246 de 27 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.166 de l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro: Suspensió
de tramitació de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització
i atorgament de llicències a l’àmbit
del PA37 “Mas Sais – Pinell”, amb
l’objectiu d’estudiar la necessitat
d’una modificació puntual del POUM.
BOP núm. 2 del 3 de gener de 2020
Edicte núm. 10.449 de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí: Aprovació inicial
de la modificació puntual del PGOU a
la zona de la Creu de la Rutlla.
BOP núm. 5 del 9 de gener de 2020
Anunci núm. 10.525 de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva: Aprovació
inicial de la modificació de normes

subsidiàries de planejament a l’àmbit
del PEU Abras.
DOGC núm. 8.043 de 16 de gener
de 2020
Edicte de l’Ajuntament de Girona:
Aprovació definitiva de la modificació
puntual núm. 72 del PGOU, referent a
ajustos normatius.
BOP núm. 12 del 20 de gener de
2020
Edicte núm. 199 de l’Ajuntament
de Blanes: Aprovació inicial de la
modificació del projecte d’urbanització
del Polígon d’actuació urbanístic únic
del sector PMU 5 Peixos Ros.
BOP núm. 23 de 4 de febrer de 2020
Edicte núm. 806 de l’Ajuntament de
l’Escala: Aprovació definitiva del
Projecte d’urbanització del PAU 107
Rec el Molí.
BOP núm. 29 de 12 de febrer de
2020
Edicte núm. 843 de l’Ajuntament de
Palamós: Aprovació inicial del Pla
de millora urbana d’un solar situat al
camí del Pla del Llop, 9.
DOGC núm. 8.069 de 21 de febrer
de 2020
Edicte de l’Ajuntament de La Bisbal
d’Empordà: Aprovació de l’avanç
de Pla de la modificació puntual del
POUM núm. 1 en l’àmbit dels terrenys
del PEU 04 Club de Tennis i els
terrenys del SUND 01, així com els
terrenys del SNU situat entre aquests
dos àmbits.
DOGC núm. 8.070 de 24 de febrer
de 2020
Edicte de 17 de febrer de 2020 sobre
un acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona referent al
municipi de Palamós.
Exp.: 2019/069954/G, Modificació del
POUM núm. 20 per a la regulació del
regruix de façanes per a la millora
tèrmica dels edificis existents.
DOGC núm. 8074 de 28 de febrer de
2020
Edicte de 21 de febrer de 2020 sobre
un acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona referent al
municipi de l’Escala.
Exp.: 2015/057308/G, Aprovació
definitiva de la modificació puntual del
Pla parcial SUD II els Recs.

Índex Legislatiu

HABITATGE

BOP núm. 233 de 5 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.609 de l’Ajuntament
d’Olot: Ampliació de l’import màxim
inicial de la dotació pressupostària
de la convocatòria de subvencions
destinades a propietaris d’habitatges
desocupats que els posin en lloguer
per a l’any 2019.
BOE núm. 302 de 17 de desembre
de 2019
Reial Decret 725/2019, de 13 de
desembre, pel que es modifica la
disposició transitòria primera del
Reial Decret 106/2018, de 9 de
març, pel que es regula el Pla Estatal
d’Habitatge 2018-2021.
DOGC núm. 8.032 de 30 de
desembre de 2019
Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge.
FISCAL

BOP núm. 233 de 5 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.492 de l’Ajuntament
de Llançà: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2020.
BOP núm. 233 de 5 de desembre
de 2019
Anunci núm. 9.482 de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 234 de 9 de desembre
de 2019
Anunci núm. 9.584 de l’Ajuntament
de Begur: Aprovació definitiva de
la modificació de les ordenances
fiscals, dels impostos, taxes i preus
públics per a l’exercici 2020.
BOP núm. 235 de 10 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.669 de l’Ajuntament
de Celrà: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2020.
BOP núm. 237 de 12 de desembre
de 2019
Anunci núm. 9.828 de l’Ajuntament
de Maçanet de la Selva: Aprovació
provisional de la modificació de
diverses ordenances fiscals.

BOP núm. 239 de 16 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.841 de l’Ajuntament de
Porqueres: Aprovació definitiva de la
modificació de diverses ordenances
fiscals.
BOP núm. 239 de 16 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.945 de l’Ajuntament
de Roses: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals.
BOP núm. 241 de 18 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.032 de l’Ajuntament
de Blanes: Aprovació definitiva de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 242 de 19 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.967 de l’Ajuntament de
Palamós: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a 2020.
BOP núm. 242 de 19 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.938 de l’Ajuntament
de Sant Hilari Sacalm: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a 2020.
BOP núm. 243 de 20 de desembre
de 2019
Edicte núm. 9.969 de l’Ajuntament de
Figueres: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals.
BOP núm. 243 de 20 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.099 de l’Ajuntament
de Salt: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2020.

definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici
2020.
BOP núm. 246 de 27 de desembre
de 2019
Anunci núm. 10.334 de l’Ajuntament
de Girona: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2020.
BOP núm. 246 de 27 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.286 de l’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici
2020.
BOE núm. 312 de 28 de desembre
de 2019
Reial Decret-llei 18/2019, de 27
de desembre, pel que s’adopten
determinades mesures en matèria
tributària, cadastral i de seguretat
social.
BOP núm. 247 de 30 de desembre
de 2019
Anunci núm. 10.368 de l’Ajuntament
d’Hostalric: Aprovació definitiva de
la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 247 de 30 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.307 de l’Ajuntament
d’Olot: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2020.

BOP núm. 244 de 23 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.160 de l’Ajuntament
de Llagostera: Aprovació definitiva
de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2020.

BOP núm. 247 de 30 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.338 de l’Ajuntament de
Campdevànol: Aprovació definitiva
de la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020.

BOP núm. 245 de 24 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.178 de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’any 2020.

BOP núm. 247 de 30 de desembre
de 2019
Anunci núm. 10.321 de l’Ajuntament
de Camprodon: Aprovació definitiva
de la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020.

BOP núm. 246 de 27 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.261 de l’Ajuntament
d’Anglès: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2020.

BOP núm. 247 de 30 de desembre
de 2019
Anunci núm. 10.327 de l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.

BOP núm. 246 de 27 de desembre
de 2019
Anunci núm. 10.285 de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella: Aprovació

BOP núm. 247 de 30 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.351 de l’Ajuntament
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de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní
de l’Heura: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2020.
BOP núm. 247 de 30 de desembre
de 2019
Anunci núm. 10.353 de l’Ajuntament
de Ripoll: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2020.
BOP núm. 247 de 30 de desembre
de 2019
Anunci núm. 10.333 de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Farners:
Aprovació definitiva de la modificació
de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2020.
BOP núm. 247 de 30 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.348 de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.430 de l’Ajuntament
de Banyoles: Aprovació definitiva
de la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.425 de l’Ajuntament
de Cassà de la Selva: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici
2020.
BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.443 de l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.459 de l’Ajuntament de
Cornellà de Terri: Aprovació definitiva
de la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020.
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BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.432 de l’Ajuntament
de l’Escala: Aprovació definitiva de
la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020.

BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.447 de l’Ajuntament
de Lloret de Mar: Aprovació definitiva
de la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.423 de l’Ajuntament
de Maçanet de la Selva: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.384 de l’Ajuntament
de Palafrugell: Aprovació definitiva
de la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.405 de l’Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses:
Aprovació definitiva de la modificació
de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2020.

Calonge i Sant Antoni: Convocatòria
de subvencions per a la rehabilitació
de façanes.
BOP núm. 9 del 15 de gener de
2020
Anunci núm. 254 de l’Ajuntament de
Lloret de Mar: Aprovació provisional
de la modificació del tipus impositiu
de l’ordenança sobre l’IBI.
BOP núm. 10 de 16 de gener de
2020
Edicte núm. 131 de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí: Aprovació
provisional de la modificació de
l’ordenança fiscal sobre l’IBI.
DOGC núm. 8.050 de 27 de gener
de 2020
Resolució TES/127/2020, de 22 de
gener, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a l’accés, en règim de
concurrència pública no competitiva,
a ajuts en forma de préstecs a
comunitats de propietaris per al
finançament d’obres de rehabilitació
d’edificis d’habitatges a Catalunya.
TÈCNICA

BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.474 de l’Ajuntament
de Besalú: Aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2020.

BOE núm. 311 de 27 de desembre
de 2019
Reial Decret 732/2019, de 20 de
desembre, pel que es modifica el Codi
Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial
Decret 314/2006, de 17 de març.

BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.498 de l’Ajuntament
de Sarrià de Ter: Aprovació definitiva
de la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020.

DOGC núm. 8.053 de 30 de gener
de 2020
Edicte de 23 de gener de 2020, pel
qual se sotmet a informació pública el
Projecte de decret pel qual s’aprova
el Codi d’accessibilitat de Catalunya.

BOP núm. 248 de 31 de desembre
de 2019
Edicte núm. 10.482 de l’Ajuntament
de Vidreres: Aprovació definitiva de
la modificació de l’Ordenança fiscal
2.1 reguladora de l’Impost de Béns
Immobles.
BOP núm. 6 de 10 de gener de 2020
Edicte núm. 120 de l’Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro: Aprovació
definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
BOP núm. 9 del 15 de gener de
2020
Anunci núm. 256 de l’Ajuntament de

LABORAL

BOE núm. 31 de 5 de febrer de 2020
Reial Decret 231/2020, de 4 de
febrer, pel que es fixa el salari mínim
interprofessional pel 2020.
ECONÒMIC-FINANCER

BOE núm. 313 de 30 de desembre
de 2019
Resolució de 27 de desembre de
2019, de la Secretaria General del
Tresor i Finançament Internacional,
per que la que es publica el tipus
legal d’interès de demora aplicable a
les operacions comercials durant el
primer semestre natural de l’any 2020.

conmasaGRUP
a Girona

17600 FIGUERES
C/ de l’aduana, nº 1-7
972 506 850

17200 PALAFRUGELL
Zona Ind. Paratge Brgueres
c/ Alzina Surera, nau 1
972 308 8089

17834 PORQUERES
Mare de Déu del Món,1
972 571 729

ner ia
on ta c ció
f
t
n
fa
jame
ca le - reg
sane icitat t
a
s
n
tr
elec ond ic io r na tive
e
a
c
t
s
l
s
e
a
r
ai
ma a
o
es
i
i
b
g
i
r
en e inació - erotèrm
a
m
ca
il·lu
oltai
fotov

1ts d1e venda

i
punvtostre serve
l
al

Premià de Dalt - Mataró - Pineda - Arenys de Mar - Badalona - Barcelona - Porqueres - Figueres - Palafrugell - Vilanova i la Geltrú - Bellvei

ESTADÍSTICA

EVOLUCIÓ SECTOR IMMOBILIARI
3r trimestre 2019
Habitatges iniciats i acabats a les comarques de la província de Girona

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
(1) Comarca amb municipis que no pertanyen a la província de Girona: Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Riu de Cerdanya

Habitatges iniciats

Habitatges acabats
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ESTADÍSTICA

Nombre d’Hipoteques Urbanes constituïdes per comunitats autònomes
4t trimestre 2019

Província de Girona

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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Anàlisi del pla director urbanístic del litoral gironí
El 5 de desembre de 2019, es publicà l’aprovació inicial
del Pla Director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles
del litoral gironí (PDU), que desclassifica o modifica una
gran quantitat de sòl, que fins ara s’hi podia construir, de
17 municipis de la Costa Brava. Per altra banda, també
fixa unes noves directrius per a la construcció d’habitatges
aïllats, que afecta a 22 municipis litorals de Girona. Es
prolonga la moratòria per a tots aquells àmbits que es
proposa extingir o modificar, que es mantindrà fins a
l’aprovació definitiva del PDU, com a màxim un any.
Donada la complexitat del tema, el passat 17 de febrer va
tenir lloc al Gremi una Jornada d’anàlisi del Pla Director
urbanístic del litoral gironí, amb la col·laboració del Col·legi
API i de la Unió d’Empresaris de la Construcció, i amb la
participació del despatx Pareja & Associats, per conèixer
l’abast d’aquesta mesura i les accions legals que es poden
portar a terme.
El PDU extingeix àmbits d’extensió urbana, en sòl urbà i
urbanitzable, passant-los a sòl no urbanitzable, i modifica
sectors incorporant paràmetres de densitat, edificabilitat,
tipologia edificatòria, ús, qualificació, etc. També preveu
que la revisió del POUM de cada municipi permeti
recuperar alguns dels sectors extingits com a sòl industrial.

-

més perceptible. El planejament els haurà d’identificar
i, per tant, no són d’aplicació directa.
Sòls urbans no ordenats. El planejament derivat
haurà d’establir els criteris específics d’integració de
l’edificació al paisatge.
Sòls urbans ordenats. Les noves edificacions aïllades
s’hauran de subjectar a les disposicions previstes en
el planejament i a les del PDU, quan estigui aprovat
definitivament.

En conseqüència, i donada la importància d’aquesta
normativa, el nostre Gremi, el Col·legi API i la Unió
d’Empresaris de la Construcció, juntament amb la
Cambra de Comerç, estem treballant en un document
d’al·legacions, que presentarem i defensarem davant la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, per minimitzar en
la mesura del possible els efectes d’una regulació que
posa clarament en dubte la seguretat jurídica del sector,
ens qualifica negativament en front de tothom i acaba
vulnerant i perjudicant els drets de les nostres empreses.

En quant a la normativa d’integració paisatgística per
edificació aïllada, cal distingir tres nivells:
-

Ambients edificats. Correspon a edificacions aïllades
en àmbits urbans, on el paisatge assoleix una identitat

Decret llei 17/2019 de mesures urgents per millorar
l’accés a l’habitatge
El dia 30 de desembre de 2019 va sortir publicat al
DOGC el Decret Llei 17/2019, de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge, que va entrar en vigor el dia
següent de la seva publicació, i que estableix importants
modificacions en matèria d’habitatge i urbanisme.
Aquestes modificacions són de gran calat, per això el
2 de març va tenir lloc al Gremi una sessió informativa
per analitzar l’abast de la normativa i conèixer les seves
afectacions. La jornada va comptar amb la col·laboració
del Director General i del Secretari General Tècnic de
l’Associació de Promotors de Catalunya.
En matèria d’habitatge, el Decret Llei determina que els
habitatges de protecció pública tindran una qualificació
permanent amb un preu únic i un sol règim (desapareixerà
el règim concertat); les construccions no acabades si
tenen el 80% d’obra efectuada es podran expropiar; en
els contractes de lloguer s’ha d’incloure l’índex de preus.
En matèria d’urbanisme, s’estableix una pròrroga de
llicències fins el 31/12/2022; s’incorporen reserves
d’habitatge de protecció pública en sòl urbà consolidat
(30%); els planejaments podran reservar sòl per a la
construcció d’edificis d’habitatges, sense possibilitat de
26 dividir-los horitzontalment; el dret de tanteig i retracte es
fa més extensiu.

En quant a les mesures populistes, es dona una nova
definició al concepte de “Gran Tenidor”, que s’estableix
en 15 habitatges; s’incorporen com a grans tenidors les
persones físiques; s’amplia el termini del lloguer social,
que passa a 5 anys per les persones físiques i 7 per
les persones jurídiques; s’imposa l’obligació d’oferir un
lloguer social quan s’acrediti situació de vulnerabilitat
residencial amb informe dels serveis socials municipals.
Des del sector valorem negativament les mesures,
doncs és una norma que no ha estat consensuada i
que traspassa la responsabilitat de l’habitatge social de
l’Administració al promotor privat, cosa que provocarà
un estancament de l’activitat que derivarà en menys
oferta d’habitatge i en un increment del problema.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Hipoacúsia professional
Xavier Pernia Ayllòn - Tècnic Superior en Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia
GESEME

La pèrdua auditiva, també coneguda com a hipoacúsia,
és un procés al qual una gran quantitat de persones
s’enfronten. En general, aquest patiment és causat pel
procés natural d’envelliment i per l’exposició a sorolls
que formen part de la vida quotidiana de la persona.

més d’això, també poden patir de vertigen, inestabilitat
i distorsió de sons. El més preocupant és que les
persones que sofreixen d’aquesta malaltia no presenten
molèsties o dolor fins que la seva audició es veu
summament reduïda.

Encara que existeixen una gran quantitat d’activitats
que propicien la hipoacúsia, s’ha descobert que
l’exposició al soroll en els centres de treball és la causa
principal d’aquesta pèrdua auditiva. El problema és que
en començar en un nou treball ningú es preocupa pel
soroll al qual estaran exposats: segons els experts, les
oïdes només poden resistir 85 decibels durant 8 hores
al dia sense sortir danyats. Per a tenir una idea més
pràctica sobre aquesta mesura has de considerar que
el trànsit normal sobrepassa els 85 decibels i escoltar
música a través d’auriculars oscil·la entre els 75 i 136.

Atès que la pèrdua auditiva és irreversible i pot causar
un impacte permanent en la vida dels treballadors, les
empreses han d’optar per mesures preventives que
evitin o disminueixin el risc dels empleats. Entre les
coses que es poden realitzar es troben:

Si això succeeix amb activitats que la gent no considera
tan invasives per a les seves oïdes, què significarà
treballar en una fàbrica plena del soroll de màquines?
Molt probablement els empleats s’enfrontaran a una
pèrdua auditiva irreversible. A pesar que els ambients
industrials i de construcció són els més propensos a
causar hipoacúsia.
Quan els treballadors experimenten una espècie de
brunzit després d’acabar la seva jornada laboral, significa
que es troben en els primers símptomes d’hipoacúsia.
En etapes més avançades aquesta malaltia impedirà
28 que els individus escoltin bé en ambient sorollosos. A

- Reduir el temps que els empleats estan exposats al
soroll. Per a aconseguir aquest objectiu pot considerarse la rotació de tasques. Aïllar la font de soroll en la
mesura que sigui possible i les persones que treballin en
aquesta àrea han d’estar equipades amb els protectors
auditius adequats.
- Crear assenyalaments que adverteixin del risc que els
empleats corren en exposar-se al soroll creat el lloc de
treball.
Aquestes mesures empresarials poden marcar una gran
diferència en la salut auditiva dels seus empleats; no
obstant això, per efectives que siguin, és necessari
que els treballadors s’assegurin de fer tot el que està
a les seves mans per a protegir les seves oïdes. En
altres paraules, han d’estar disposats a utilitzar l’equip
proporcionat per l’empresa i han de tractar d’evitar
exposar-se a sorolls externs per llargs períodes de
temps.

17001, Girona
Ronda Ferran Puig, 37 - Baixos
Tel. 972 106 061 - Fax 972 106 062
També pots trobar-nos a:
08009, Barcelona
c/ Girona, 74 - Baixos
Tel. 93 247 62 90 - Fax 93 245 20 49

QUI SOM?
GESEME té més de 50 anys d’experiència en Medicina del Treball i més de 15
anys en disciplines tècniques.
Equips mèdics propis
Acreditació a les quatre províncies catalanes i a 25 províncies espanyoles
Tècnics especialitzats en construcció i coordinadors de seguretat i salut.

25230, Lleida-Mollerussa
c/ Ferrer i Busquets, 105 - Baixos
Tel. 973 111 894 - Fax 973 602 640
28029, Madrid
c/ Sorolla, 19
Tel. 910 009 647 - Fax 918 312 916
29016, Málaga
Pso. Maritimo Ciudad de Melilla 3B
Tel. 952 606 517 - Fax 952 607 710
46021, Valencia
c/ Clariano, 35
Tel. 673 863 791 - Fax 963 692 196

QUE OFERIM?
CONSTRUCCIÓ i ALTRES CONVENIS SECTORIALS
PROTOMORS

CONTRACTISTES

Coordinacions de seguretat i salut en obres de construcció
Assistència tècnica de seguretat i salut
Control documentació
Estudis de seguretat i salut
Assessorament en la investigació d’accidents

Visita d’obres
Plans de seguretat i salut – tramitació de l’apertura del
centre de treball
Assistència a inspeccions de treball
Revisions mèdiques urgents / prioritàries d’inici d’activitat
Amidaments higiènics de soroll, vibracions i contaminants
Control documentació
REA i signatura digital

tots volem ajudar-te, estem al teu costat

El cadastre immobiliari
El 12 de desembre de 2019 va tenir lloc a l’Auditori de
la Delegació d’Economia i Hisenda de Girona, una sessió
informativa sobre “el Cadastre Immobiliari”, per conèixer
el funcionament d’aquest registre administratiu i la seva
coordinació amb el Registre de la Propietat.
Va inaugurar la sessió la Sra. Carmen Giménez, Gerent
Territorial del Cadastre a Girona, presentant el portal de
la Direcció General del Cadastre que permet, entre altres,
la visualització de la cartografia cadastral, l’emissió dels
certificats gràfics i descriptius i la tramitació d’expedients. Es
recorda què és i com es pot conèixer la referència cadastral
i com funciona l’actualització dels valors per coeficients,
l’objecte dels quals és l’aproximació dels valors cadastrals
a la correcta proporció als valors de mercat i el valor de
referència que habilita al Cadastre a conèixer els preus de
les compravendes a través de les escriptures públiques.

cadastrals) que permet declarar alhora alteracions de
diferents tipus en immobles de diversos municipis.
Per últim, el Cap de Secció de Normalització, va explicar
el sistema de descàrregues d’informació cartogràfica, els
informes de validació gràfica i el nou editor de parcel·lari
cadastral. En quant a la Coordinació entre el Cadastre i el
Registre, la base és la cartografia Cadastral. La descripció
de les finques al Registre de la Propietat s’ha de fer
mitjançant la seva representació gràfica Georeferenciada i,
en cas que calgui la modificació de la cartografia cadastral,
els ciutadans poden proporcionar una “Representació
Gràfica Alternativa” Georeferenciada (RGA), que servirà
per actualitzar el Cadastre. Un cop incorporada la RGA
al Registre, aquest la remetrà al Cadastre per a la seva
incorporació a la base cartogràfica cadastral.

Pel que fa als productes cadastrals, el Cap de Servei
de Coordinació de Processos Cadastrals, va enumerar
la relació dels mateixos que es poden trobar al portal i
els requisits per accedir-hi. El titular cadastral, a través
del portal, pot accedir a la localització, superfície, valor
cadastral i colindants de la seva finca, actuant per sí mateix
o mitjançant representant o persona autoritzada. S’aprofita
per explicar el model 900D (Assistent de declaracions

Estudi oferta habitatges de nova construcció
El 19 de febrer passat es va presentar a la premsa l’Estudi
d’oferta d’habitatges de nova construcció a Catalunya 2019,
amb especial referència a la província de Girona. Aquest
estudi, dirigit per l’Associació de Promotors de Catalunya, i
realitzat per BCF Consultors, exposa els resultats d’un treball
de camp portat a terme el mes de desembre de 2019, on
es resumeixen les dades de l’oferta del mercat residencial
d’obra nova, en nivells de desagregació per províncies, amb
base censal que parteix de la darrera actualització realitzada
l’any precedent.
Amb aquest estudi s’assoleix el repte de disposar d’un
cens complet de tot Catalunya que permet no sols estimar
l’oferta, sinó també estudiar-la, en relació amb el territori i
la població. Pel que fa a la província de Girona, el número
de promocions en oferta era de 170, que representen un
total de 2.197 habitatges, dels quals 840 unitats estaven
a la venda, xifra que representa un 17% del total de les
promocions estudiades a Catalunya (1.000 promocions). En
quant a Girona ciutat, el número d’habitatges a la venda era
de 203, d’un total de 18 promocions, amb un total de 192
30 situats en edificis plurifamiliars.

La superfície mitjana dels habitatges de les comarques
gironines es manté pràcticament igual respecte al 2018,
mentre que el preu mitjà de l’habitatge es redueix en
un 3,2%. Per contra, el preu per m2 de superfície útil
s’incrementa en un 4,1%, en relació a l’any anterior.
La presentació de l’estudi va anar a càrrec del Sr. Lluís
Marsà, President de l’Associació de Promotors de Catalunya,
acompanyat del Sr. Josep M. Coll, President del Gremi, i del
Sr. Marc Torrent, Director General de la mateixa Associació.

Recordant a Joan Paulí i Costa
El passat 13 de febrer ens va deixar una persona molt estimada pel nostre Gremi, en Joan Paulí i Costa, en Pau descansi.
Des del Consell de Redacció de la revista volem rendir un petit homenatge a qui va ser President del Gremi i reconegut
promotor i constructor immobiliari.
A l’amic Joan Paulí,
Gran amic i millor persona. Fou un dels fundadors del
Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona i
posteriorment President, durant quatre anys, d’aquesta
entitat. Persona entranyable, dialogant i de gran consens,
en una època de grans dificultats pel nostre sector i que
va saber afrontar amb valentia, davant els reptes del
moment. Sempre amistós i respectuós, però amb fermesa,
va batallar per l’habitatge social, del qual ell en va ser un
gran promotor i constructor durant molts anys, sobretot
a la població de Salt, on va deixar la seva empremta en
molts dels edificis actuals.
Des de la Junta del Gremi recordarem sempre la figura
d’en Joan Paulí, per les seves opinions reflexives que,
en cada reunió ens manifestava i que recordava un temps
passat i una forma de ser que avui dia s’ha perdut en
gran manera. Les persones que formen el nostre Gremi el
recordarem sempre amb una gran estimació. Joan, sempre
estaràs amb nosaltres.
Junta del Gremi de Promotors i Constructors
d’Edificis de Girona
			

En Record d’en Joan Paulí, un home noble.
En obrir el diari, aquest matí,
hi hem trobat una necrològica
acompanyada d’un sentit escrit
sobre la pèrdua d’un home noble.

Era un dels grans defensors de la Llei
d’Habitatges de Protecció Oficial,
en quina pràctica feu un gran servei,
impartint l’ús del contingut, en general.

Conegut promotor immobiliari
que tot i que ja estava jubilat
els que, per professió, vàrem tractar-hi
el recordem, pel tracte d’amistat.

Però el tema immobiliari
poc a poc va agafar altres vessants
als quals l’hi va costar adaptar-s’hi
i pel camí va trobar-hi entrebancs.

Avui la gent del Gremi de Promotors
estan tristos per la seva pèrdua
en Joan va ser un dels fundadors
i un temps, en tingué la Presidència.
Era un home bo i conciliador
amb gran dedicació a la seva feina
potser precisament, per ser massa bo
i honrat, tingué problemes a l’empresa.
Recordem la tasca que feu Eugesa,
al camp dels habitatges de protecció,
fent-la tot pensant en la gent modesta
perquè molta en pogués tenir l’opció.

Però ho afrontà amb enteresa
amb la seva bonhomia habitual
mantenint la peculiar noblesa
i el tracte amistós i cordial.
Era saltenc, per la seva naixença
i tot i que vivia a Girona,
seguia essent de Salt en essència.
Gran amant de la família i la dona.
A tots ells els donem la condolença,
així com al Gremi de Promotors,
tots els que n’hem tingut la coneixença
guardarem d’en Joan un bon record.
Que al Cel sia i que en Pau hi reposi
Lluís Torner i Callicó
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