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Editorial
Josep M. Coll Viader - President
Des de l’edició de la última
revista han passat tantes coses, tant
greus i tant inèdites, que òbviament
deixen enrere qualsevol plantejament,
preocupació o inquietud anterior.
Lamentablement sí que és cert el que
reiteradament veiem als mitjans, que
“hi haurà un abans i un després del
COVID-19”.
Hem vist impotents tot el
desastre pandèmic, del que hem de
lamentar la pèrdua de familiars, amics,
i ciutadans, però pel que fa al desastre
econòmic, penso sincerament que
tindrà solució si, entre tots, ens posem
a treballar per resoldre la situació.
El nostre sector de la promoció
– construcció és precisament un
dels que pot ajudar a la recuperació
de l’economia, ja que la producció
d’habitatges nous ha estat baixa des
de l’inici de la recuperació discontínua
el 2014. De fet, el tancament de l’any
passat ens continua donat una xifra
total d’inici d’habitatges per sota
dels 15.000, quan tots els experts
coincideixen en que, com a mínim,
s’haurien de produir 25.000 cada any.
Tots sabem que tenim un
problema d’accés a l’habitatge, motivat
per la nul.la producció del període
2007/2014 i l’incipient recuperació
discontínua des de 2014. Tenim àmplies
zones de Catalunya a les que encara no
s’ha iniciat cap promoció des de 2007,
i a la resta que tenen promocions en
marxa, sabem amb tota certesa que la
majoria dels habitatges en construcció
estan venuts sobre plànol.
Insistim, per tant, que el nostre
sector podria emprendre una producció
important i intensa d’habitatges, amb el
llistó en el mínim dels 25.000 anuals,

incloent no solament l’habitatge de
reposició i el de segona residencia
o turístic, que és el que hem fet fins
ara, sinó també el de primer accés a
l’habitatge en venda i sobretot en
lloguer. Alhora també s’ha d’incrementar
d’una manera important la rehabilitació
del parc existent, que evidentment no
comporta, en general, nous habitatges
per resoldre la mancança, però sí que
millora la sostenibilitat ambiental i el
confort dels ciutadans propietaris o
llogaters, donant feina al sector.
Estem veient com a tots els
mitjans surten polítics, empresaris, i
agents socials, demanant “plans de
reconstrucció”, “plans de xoc”, “pactes
de la Moncloa”, etc. Nosaltres a través
de l’APCE Espanya i des de l’APCE
Catalunya, hem fet propostes que, en
general, estan basades en l’impuls de
l’edificació ràpida i massiva d’habitatges,
per resoldre la seva mancança i alhora
per generar riquesa i ocupació.
Conscients de la greu situació
de l’economia, i sobretot de la manca
de possibilitats reals de liquiditat de les
administracions, les nostres propostes, en
general, no són qüestions que plantegin
ajuts econòmics ni grans despeses
addicionals, sinó que van en la línia de
simplificar i facilitar les tramitacions i
gestions. En concret, demanem:
 Desbloqueig immediat de totes les
llicències d’edificació en tràmit, per
poder iniciar les promocions.
 Simplificació dels tràmits, a fi de
poder tenir les llicències en els
terminis legalment fixats.
 Que
mitjançant
declaració
responsable es pugui iniciar -en el
moment de la sol·licitud de la llicènciael moviment de terres, fonamentació







i murs pantalla, per guanyar temps
fins a la concessió de la llicència.
Agilitzar totes les tramitacions de
planejament, tant de modificacions
puntuals de sòl urbà consolidat, com
d’aprovació de sòl urbanitzable.
Derogar o suspendre moltes de
les qüestions del Decret 17/2019
(reserves en sòl urbà consolidat,
concepte i obligacions de “grans
tenidors d’habitatge”, etc.).
Revisió dels mòduls d’habitatge
protegit, vigents des de 2007 i
totalment desfasats del costos reals
actuals.

La única qüestió econòmica que
demanem, es l’increment imprescindible
del pressupost estatal per l’habitatge,
que està a un ridícul 0,04% del PIB.
També és molt important
recuperar la seguretat jurídica, deixant
d’amenaçar el dret de propietat amb les
ocupacions il·legals, amb les obligacions
dels mal anomenats “grans tenidors”
i deixant clar que els habitatges
de lloguer de renda lliure, són això
“lliures”, no subjectes a més obligacions
que les del mercat i les de l’actual Llei
d’Arrendaments Urbans. Esperem que
no prosperin els anunciats “topalls de
preus”, que en realitat ens portarien a la
situació de la Llei del 1964, els resultats
nefastos de la qual encara perduren a
l’actualitat.
Si ens deixessin construir
habitatges de “lloguer assequibles”,
resoldríem el “problema de l’accés
a l’habitatge”, i col·laboraríem a la
recuperació de l’economia i de l’ocupació.
Esperem, que, quan torni a
fer la propera editorial, estem ja tots
en l’anomenada “nova normalitat”, i
que haguem aconseguit un gran impuls
entre tots de l’economia.

La nostra portada
Casa de segona residència
situada al límit del centre de la vila
d’una petita població del Baix Empordà.
L’objectiu és integrar-se en el
conjunt de cases típiques del centre
de la població (construccions de pedra
i obra vista) i protegir-se tant de la
carretera que li dona accés com de la
tramuntana.
Al mateix temps, es vol
aprofitar les condicions meteorològiques
del solar per gaudir del màxim confort
possible i reduir en un 70% la seva

despesa energètica i les emissions de
CO2 corresponents.
Un mur de pedra limita l’espai
públic del privat i assoleix l’objectiu de
protecció. Tocant al mur i dins de l’espai
privat, la casa es configura amb dues
franges d’obra vista manual amb usos
molt concrets.
La primera trava el mur
i conté les zones humides en tres
volums separats per tres patis. La
segona, orientada a sud, regula la
captació solar, permet la flexibilitat de

la seva distribució i es relaciona amb
el jardí. Conté les zones principals i els
dormitoris.
E. globals: 1,09 kg CO2/m²/
any – D. energia: 26,67 kWh/m²/any
AUTORS: Alventosa Morell - Josep Ma
Alventosa, Marc Alventosa, Xavier Morell
FOTOGRAFIA: Adrià Goula i Eugeni Pons
CONTRACTISTA: Francesc Junqué
Construccions i reformes
COL·LABORADORS: Marga Bernado,
arquitecta tècnica - Joana Tril,
arquitecte - Eduard Simó, calculista
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Generador d’ocupació i de recaptació fiscal

EL SECTOR PROMOTOR PRESENTA UN PLA PER A
LA RECONSTRUCCIÓ

L’Associació de Promotors de Catalunya
(APCE) ha presentat un pla de xoc per
al sector que contribueixi a la recuperació de l’economia catalana, que ha
fet arribar a les administracions i a les
principals forces polítiques, entre altres
organismes. Sota el lema “Reconstruint el
sector també reconstruïm Catalunya”, el
sector promotor i constructor planteja a
les administracions una sèrie de mesures
per a dinamitzar el sector sense cap cost
econòmic que permetrien aconseguir
una producció anual de 25.000 habitatges d’obra nova, xifra estimada per diversos experts per a cobrir les necessitats
de llars a Catalunya, i que s’extreu del Pla
Territorial Sectorial de l’Habitatge. Segons l’APCE, aconseguir aquesta xifra
de producció d’habitatges generaria
més de 60.000 llocs de treball, i una
recaptació fiscal superior als 1.500
milions d’euros.
En el document presentat per l’APCE
es destaca que l’activitat promotoraconstructora és un sector estratègic per
a l’economia, ja que, a més de proveir de
llar a les famílies que ho necessiten, té
un efecte tractor molt important a nivell
d’ocupació i de recaptació impositiva: per
cada habitatge que es construeix es
generen 2,4 llocs de treball, dels quals
1,6 són directes (treballadors per compte
d’altri i autònoms) i el retorn fiscal entre
les diferents administracions (estatal,
autonòmica i local) supera el 20% del
preu de venda de cada habitatge.
Per aquest motiu, l’Associació de Promotors de Catalunya presenta un conjunt de
propostes sense cost per a les Administracions Públiques que considera vàlides
per a posar en marxa ràpidament la maquinària productiva sectorial, contribuint
d’una manera decisiva a la reactivació
de l’economia a Catalunya, i alhora resoldre el problema d’accés a l’habitatge.

Pacte Públic-Privat

En el document, l’APCE demana un gran
pacte públic-privat entre el Govern

de la Generalitat, els Ajuntaments, i
els promotors públics i privats per a
construir al més aviat possible un parc
diversificat d’habitatges de venda i lloguer, que compti amb un marc estable i
de seguretat jurídica per als inversors.
En el pacte s’haurien de definir clarament tres tipologies d’habitatge: lliure,
assequible-protegit, i social. Pel que fa a
l’habitatge assequible-protegit, entre altres mesures, l’APCE proposa mobilitzar
els sòls de reserva d’habitatge protegit
a través de la cessió de dret de superfície per a edificar i gestionar la promoció
d’habitatge protegit en règim de lloguer
assequible per un període de temps, i
després de finalitzar el sòl i l’edificació
revertirien a favor de l’Administració
Pública. En aquest sentit, demana que
el Govern central modifiqui l’IVA de les
cessions de drets de superfície, que actualment està subjecte al tipus general
(21%), i el passi al tipus reduït (10%).
L’APCE també se centra en habitatge protegit: aquest tipus d’habitatge del qual
es parla durant els últims anys sense que
s’hagi iniciat la seva construcció, entenen
des del sector que per falta de definició.
Consideren que és una responsabilitat de
la Generalitat de Catalunya, que ha de definir clarament les condicions d’accés (ingressos màxims dels destinataris), i preus
de venda i lloguer que siguin viables, ja
que els actuals mòduls es troben per sota
dels costos de construcció, fent impossible la seva edificació.
Pel que respecta a els habitatges socials,
l’APCE recorda que, segons dades del Pla
Territorial Sectorial d’Habitatge, l’Àmbit
Territorial Metropolità de Barcelona disposa de sòl per a edificar més de 73.000
habitatges protegits, principalment en
mans públiques, que caldria s’activessin
amb col·laboració públic-privada. En
aquest sentit, la proposta de l’APCE considera que haurien d’edificar-se sobre
sòls propietat de les administracions
públiques (Generalitat i Ajuntaments),
i haurien de ser a preus socials, només

PROPOSTES DEL
SECTOR PROMOTOR
CONSTRUCTOR
PER A LA RECONSTRUCCIÓ
Reconstruint el sector
també reconstruïm Catalunya

assumibles precisament per aquestes
administracions, per elles mateixes o
mitjançant concursos en col·laboració
públic-privada.

Reactivació del sector

En el document, l’APCE demana revisar els preus màxims de venda i lloguer vigents dels règims d’Habitatge
protegit, per a poder-los fer viables
edificant i dinamitzant les reserves
d’habitatge protegit propietat de promotors públics i privats (tant en la nova
figura única d’habitatge protegit com
per a les anteriors categories de preu
concertat, règim general i règim especial). S’ha de tenir en compte que els
costos de construcció s’han incrementat més d’un 45% des de 2007 (font:
BEC, Butlletí Econòmic de la Construcció), mentre que els valors dels mòduls
no han variat, quedant desfasats. Caldria
traslladar la mateixa evolució dels costos
a les figures protegides: Així, si s’aplica
aquest increment sobre el mòdul de
règim general en la zona A, el preu del
mòdul hauria de quedar establert en un
llindar de 2.800 euros/m2 útil.
Una altra de les propostes que planteja
l’APCE en el document és la revisió de les
línies de finançament i aval, ja que molts
ciutadans tenen dificultat per a accedir
a un habitatge assequible-protegit en
propietat per falta d’estalvi previ, mal06

grat ser solvents a l’efecte de ponderació de l’esforç de pagament de la quota
hipotecària, en relació amb els ingressos
nets familiars. Es proposa la instauració
d’una línia d’avals públics per a cobrir
aquest dèficit transitori de tresoreria.
En relació amb la manca de finançament
per a la promoció d’habitatge assequibleprotegit de lloguer, es planteja la flexibilització dels requisits de la línia de l’Institut
Català de Finances (ICF) existent, al mateix temps que amb una major dotació
pressupostària mitjançant la col·laboració
amb EEFF perquè empreses promotores
puguin aconseguir un finançament suficient en capital i termini i a un cost assumible per al desenvolupament d’aquest
parc de lloguer assequible tan necessari
per a la societat catalana.

Simplificació administrativa

El document de l’Associació de Promotors de Catalunya també recull propostes de simplificació administrativa per
a una reactivació més ràpida del sector.
Entre aquestes destaca la petició a les
administracions per a què agilitin tots
els terminis de tramitació de llicències
d’edificació -la normativa contempla un
termini de dos mesos, que a la pràctica
se supera àmpliament- i de tramitació
de planejaments urbanístics i els seus
preceptius informes, per a disposar de
matèria primera per a començar a treballar al més aviat possible , en la línia del
projecte de Llei Òmnibus anunciat pel
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Damià Calvet.
Una altra mesura proposada és anul·lar
l’habilitació als ajuntaments per a establir reserves d’habitatge protegit en sòl
urbà consolidat, perquè aconsegueix
l’efecte contrari al pretès, disminuint
encara més l’oferta, especialment la de
les operacions de rehabilitació (en el
cas vigent de Barcelona ciutat amb el
30% de reserva, no es té constància que
l’Ajuntament hagi tramitat cap llicència
d’obres que incorpori aquesta reserva).
També contempla el manteniment de
les reserves dels sòls urbanitzables delimitats i els sòls urbans no consolidats en
el 30% per a fer-les viables.
Una altra de les demandes que planteja el sector promotor i constructor és
l’eliminació de totes les traves que els
decrets de la Generalitat de Catalunya
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i les ordenances municipals han anat
imposant a la rehabilitació, fent molt
difícil que pugui dur-se a terme, quan
tots semblen estar d’acord que és imprescindible impulsar les operacions de
rehabilitació per qüestions de sostenibilitat ambiental i, en definitiva, per a millorar la qualitat de vida dels edificis, de
les ciutats i dels ciutadans. També caldria
flexibilitzar els usos en les plantes baixes
dels sòls no edificats, de manera que es
permeti el doble ús -residencial i terciariper a oferir un ventall més ampli d’accés
a l’oferta habitacional.

Àmbit municipal

En el document “Propostes del sector promotor constructor per a la recuperació.
Reconstruint el sector també reconstruïm
Catalunya” també es recullen una sèrie
de mesures de simplificació administrativa específicament dirigides als ajuntaments catalans. Entre elles, el document
assenyala la necessitat de posar en marxa
la regeneració urbana per a rehabilitar el
parc edificat propietat de particulars en
divisió horitzontal (més del 80% del parc
total), actuant amb la fixació d’àrees de
rehabilitació integral executables obligatòriament per la modalitat de cooperació.
També se sol·licita que es permeti l’ús
d’habitatge en els locals tancats, mantenint els eixos comercials bàsics, flexibilitzant les densitats, i sempre que es pugui
donar compliment a l’habitabilitat; que es
possibiliti la tramitació i obtenció simultània de la llicència d’edificació juntament
amb totes les altres vinculades a la promoció, com són l’ocupació de via pública, instal·lació de grua, gual, enderrocs,
comptadors provisionals d’obra, etc.
Des de l’APCE s’indica que cal que els ajuntaments estiguin oberts a incrementar les
densitats fins a on sigui factible, tenint en
compte que el nombre de persones per
llar s’ha vist reduït significativament en els
últims anys. La revisió de l’obligatorietat
de places d’aparcament és una altra de les
mesures que hauria de tenir-se en compte
per a promoure la reactivació, adaptant-la
a la situació actual econòmica i social, especialment si cau en el compte del canvi
d’hàbits en la societat, a més de la necessitat de reduir el transport privat per a tendir
cap a una mobilitat més ordenada, eficient
i sostenible.
A més de les densitats, des de l’APCE

s’estima convenient que es revisi l’altura
lliure interior dels habitatges, ja que,
amb la constant incorporació de normatives d’eficiència energètica aprovades
per les diferents administracions i les directives europees, l’altura final resultant
entra en conflicte amb el nombre de
plantes i l’altura reguladora total.
Finalment, el document també recull
mesures que contemplin les noves formes -desenvolupades fa relativament
poc temps- que permeten altres sistemes d’accés habitacional. Un exemple
d’aquestes noves maneres d’accés habitacional seria el coliving, per al qual
el document recomana s’aprofitin sòls
terciaris, actualment molt sobredimensionat en alguns llocs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
El document de propostes de l’APCE va
ser presentat en roda de premsa telemàtica el passat 27 de març. Durant la
presentació el president de l’Associació
de Promotors de Catalunya, Lluís Marsà,
va emplaçar als ajuntaments on hi ha demanda acreditada que treguin al mercat
els sòls que posseeixen perquè les empreses promotores puguin presentar-se
per a edificar habitatge protegit en règim
de lloguer. Marsà també va demanar a la
Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona
respectivament una reunió al més aviat
possible per a comentar els detalls de les
seves propostes i començar a treballar
en un pla d’acció conjunt que contribueixi a la reconstrucció de l’economia.
Per part seva, la vicepresidenta primera
de l’APCE, Elena Massot, va recordar que
el procés de maduració de la producció
d’habitatges és de mínim 18-24 mesos,
per la qual cosa l’horitzó de lliurament
d’obres que es puguin iniciar aquest
2020 serà de dos anys, alguna cosa que
permetrà que es recuperi la demanda en
el sector. “El que serà clau per al sector i
la resta de les activitats econòmiques és
en quina mesura serem capaces de mantenir l’ocupació, que és la idea basi del
nostre document: ajudar a crear ocupació per a evitar que es trenqui la cadena
de flux financer”, digué Massot.

Bonificació dels interessos de préstec

APROVADES LES BASES REGULADORES PER
ALS AJUTS AL FINANÇAMENT DE PROMOCIONS
D’HPO DE LLOGUER

El DOGC del passat 13 de maig va publicar la “Resolució TES/992/2020, de 30
d’abril, per la qual s’aprovaven les bases
reguladores per a l’accés a ajuts en forma
de bonificació dels interessos d’operacions
de préstec, per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial i
allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general” amb efectes des de
l’endemà de la seva publicació, és a dir el
14 de maig.
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d’ajuts en forma de
bonificació dels interessos d’operacions
de préstec per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial
destinats a lloguer en règim general i
d’allotjaments dotacionals, i determinar
les condicions i els requisits per accedir-hi.
Són susceptibles d’accedir als ajuts
les següents promocions d’habitatges
i allotjaments:
•
Projectes de promoció d’habitatges amb
protecció oficial (sòl i locals exclosos).
•
Projectes d’allotjaments dotacionals
(sòl i locals exclosos).
•
Adquisició d’immobles per a la seva
rehabilitació i posterior qualificació
com habitatges amb protecció oficial (sòl i locals exclosos).
•
Adquisició
de
promocions
d’habitatges en fase d’execució per a
la seva finalització i qualificació posterior com a habitatges amb protecció oficial (sòl i locals exclosos).
•
Adquisició per expropiació d’edificis
d’habitatges inacabats per incompliment de la funció social.
En tots aquests supòsits, els habitatges
o allotjaments s’han de qualificar amb
protecció oficial, destinats a lloguer o
cessió d’ús en règim general, durant un
termini mínim de 25 anys. S’inclouen
en les actuacions objecte dels ajuts els
aparcaments vinculats als habitatges,
sempre que la seva construcció sigui
imposada pel planejament urbanístic i

amb les limitacions de preu previstes en
aquestes bases. El fet de que s’incloguin
en les actuacions objecte dels ajuts els
aparcaments vinculats als habitatges,
sempre que la seva construcció sigui
imposada pel planejament urbanístic
constitueix una novetat d’aquestes noves bases reguladores de l’Institut Català
de Finances (ICF) de l’any 2020, d’acord
amb una petició de l’APCE.
L’adquisició del sòl on es construeixi la
promoció d’habitatges o allotjaments, així
com els locals de la promoció, no s’inclouen
entre les actuacions objecte dels ajuts. Poden ser beneficiaris dels ajuts els promotors d’habitatge públics o privats, amb seu
social o operativa a Catalunya.

Ajuts i condicions
Els ajuts consisteixen en la bonificació d’interessos d’un préstec concedit
per l’ICF per a projectes de promoció
d’habitatge amb protecció oficial o
allotjaments dotacionals. L’ajut consisteix en la bonificació del 2,25 % del
tipus d’interès aplicable a la part del
préstec que correspon a l’execució dels
habitatges, calculat d’acord amb el que
s’estableix a la base 6.3.
Prèviament a la formalització del préstec
per part de l’ICF, l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya ha d’emetre un informe
respecte de l’elegibilitat del projecte.
L’ICF serà l’únic creditor en els préstecs
que es formalitzin amb els promotors
que hagin obtingut un ajut conforme a la
resolució de la convocatòria oberta, amb
l’informe previ favorable d’elegibilitat
per part de l’Agència de l’Habitatge, i
amb l’autorització prèvia dels òrgans
pertinents de l’ICF.
Entre les condicions essencials que recullen les bases reguladores, destaquen que
per als préstecs per a entitats no sotmeses al principi de prudència financera
l’interès serà del 4,25% fix, i sobre aquest
tipus d’interès s’aplicarà una bonificació
del 2,25%. L’import bonificat s’especificarà

en la corresponent resolució d’atorgament
de l’ajut. El finançament corresponent a
l’adquisició del sòl on es construeixi la promoció d’habitatges o allotjaments i els locals
no serà bonificable. El finançament dels annexos vinculats només serà bonificable en el
cas que la seva construcció sigui imposada
pel planejament urbanístic. L’import mínim
del préstec serà de 100.000 euros, i no podrà superar el 100% del cost d’execució dels
habitatges o allotjaments presentat amb la
sol·licitud de qualificació provisional dels habitatges o allotjaments, amb un màxim de
100.000 euros per cada habitatge de la promoció finançada o de 57.000 euros per cada
allotjament de la promoció.
El termini màxim d’amortització serà de
25 anys, amb possibilitat d’un període de
carència d’amortització de capital de fins
a dos anys, inclòs en aquest termini; i les
garanties hipoteca sobre la construcció
per part dels promotors, penyora dels
drets de crèdit derivats dels contractes
de lloguer i totes aquelles considerades
suficients a criteri de l’ICF.
Per als préstecs per a entitats sotmeses al principi de prudència financera
les condicions, tant en el preu del préstec
com en la resta de condicions financeres, s’hauran d’adequar al que defineixi
en cada moment l’ordre ministerial que
periòdicament estableix les condicions
d’aquest tipus d’operacions i, en tot allò
que no estigui previst expressament a la
normativa de referència, s’aplicaran les
mateixes condicions que les definides
anteriorment per als préstecs de la resta
d’entitats beneficiàries.
La resta de bases reguladores es poden
consultar en la circular del departament
Jurídic i al text complet de la “Resolució
TES/992/2020, de 30 d’abril, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a l’accés
a ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec, per al finançament de promocions d’habitatges amb
protecció oficial i allotjaments dotacionals
destinats a lloguer en règim general”.
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Efectes en el mercat de lloguer

UN CONVIDAT INESPERAT
Carles Sala i Roca
Doctor en Dret
Ex-Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.

La brusca irrupció de la pandèmia als
nostres carrers ha comportat durant
moltes setmanes una hibernació de
l’activitat econòmica en el marc d’un
dilatat estat d’alarma. Les previsibles
conseqüències d’aquesta inesperada
calamitat han comportat la promulgació
de normes amb l’objectiu de superar el
tràngol de diferents àmbits sectorials de
la nostra economia. Encara que la crisi,
aquesta vegada sanitària, manté fora del
focus principal als sectors immobiliari
i financer -protagonistes de l’anterior
crisi- es feia imprescindible adoptar mesures preventives per a evitar una nova
onada d’impagaments de lloguers i hipoteques que acabessin per aguditzar la
precarietat econòmica i social.

Enllaçant crisis
La norma que prenia les primeres mesures
urgents relacionades amb l’actual pandèmia, el Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de
març, contenia no tan sols regulacions en
l’àmbit sanitari sinó que adoptava també
decisions vinculades amb l’anterior crisi
hipotecària. En aquest sentit, s’ha prorrogat -per tercera vegada- la suspensió
dels llançaments de famílies vulnerables,
mesura que es va prendre inicialment
per a dos anys al 2013; i que ara, restarà
vigent fins al maig de 2024. Amb aquesta
decisió s’enterra la voluntat expressada
l’any 2017 de resoldre immediatament
la possible recuperació de la propietat
de l’habitatge habitual per part de deutors hipotecaris afectats per un procediment d’execució hipotecària (Da 2a. RDL
5/2017). Si a aquesta qüestió hi afegim el
fet que la Llei 5/2019, va ampliar l’àmbit
d’aplicació del Código de Buenas Prácticas
i que el Fondo Social de Viviendas segueix
vigent, pot afirmar-se que hem convertit
en crònica la crisi de 2008 i l’hem enllaçat
amb la crisis de 2020.
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Programes bàsics de suport al
pagament
Si analitzem els instruments que s’han
regulat per a l’actual crisi, i focalitzem
la nostra atenció en els arrendaments
d’habitatge habitual observem que
d’entre els diversos programes en destaquen tres. El primer, consisteix en la
possibilitat d’acudir -abans del 30 de
setembre- a un finançament transitori de fins a 5.400 € per a pagar fins a sis
mensualitats de lloguer. Aquest préstec
que obté l’arrendatari en dificultats sense despeses ni interessos, pot retornarse en un període d’entre sis i deu anys.
Les principals condicions són que algun
membre de la unitat familiar hagi resultat afectat econòmicament per la crisi i
que els ingressos mensuals d’aquesta
unitat estiguin per sota del llindar dels
2.689,2€. El desenvolupament d’aquest
finançament recull detalls que el fan
singularment interessant, com la previsió que l’import del microcrèdit el pugui
rebre directament l’arrendador afectat, o
el fet que l’arrendatari pot beneficiar-se
d’aquest finançament encara que no estigui al corrent de les seves obligacions
tributàries. A aquest programa l’ICO hi
ha destinat un total de 1.200 milions
d’euros, i s’hi han adherit la gran majoria de les entitats de crèdit que podrien
ajudar en base a aquesta línia més de
250.000 llars.
El segon programa a destacar és una línia
d’ajuts directes al pagament del lloguer
que s’ha articulat a través del Plan Vivienda. S’hi han destinat un total de 100M€,
i la convocatòria i gestió d’aquests ajuts
es fa a través de les comunitats autònomes. A Catalunya, malgrat la important
afectació de la crisi sanitària tan sols hi
han arribat 14,5 milions, i tot i que la
Generalitat ha desplegat la convocatòria amb requeriments suplementaris,
aquesta línia s’ha vist desbordada per
l’allau de sol·licitants que en pocs dies
ha provocat que s’hagués de prendre
la decisió de suspendre la recepció de
més peticions. Aquest ajut finalista a
l’arrendatari afectat econòmicament per
la COVID-19 també es preveu que el pu-

gui rebre’l directament l’arrendador, o
fins i tot l’entitat financera en el cas que
el sol·licitant hagi estat beneficiari d’un
dels microcrèdits als arrendataris avalats
per l’ICO.
El tercer mecanisme de suport podrà
sol·licitar-se fins al dia 2 de juliol, i regula una moratòria automàtica per
aquells casos en què l’arrendador sigui
un gran tenidor o una entitat pública
d’habitatge i l’arrendatari hagi entrat en
una situació de vulnerabilitat econòmica per la crisi sanitària. Aquest programa preveu que la moratòria pugui tenir
una durada màxima de quatre mensualitats, i la seva renovació, que es recomana realitzar mes a mes, queda interrompuda en el cas que l’arrendatari
obtingui un dels microcrèdits avalats
per l’ICO o un dels ajuts al lloguer vinculats al Plan Vivienda.
Altres mesures de caràcter facultatiu que
s’han adoptat estan orientades a evitar
la pèrdua immediata de l’habitatge habitual. Així, s’estableix la pròrroga de fins
a sis mesos dels contractes de lloguer
que finalitzin abans del 21 d’agost, sempre que l’arrendatari ho sol·liciti de forma anticipada, o la suspensió temporal
de procediments judicials que comportin una resolució de desnonament i el
seu posterior llançament.
En
l’àmbit
dels
arrendaments
d’immobles la destinació dels quals no
és el d’habitatge, el govern ha ressaltat
-de manera inopinada- que la legislació no preveu cap causa d’exclusió del
pagament de la renda per força major
o per declaració d’estat d’alarma. Però
si aquesta afirmació semblava constatar la necessitat d’adoptar importants
mesures per a evitar el col·lapse de
moltes activitats econòmiques, la realitat és que els instruments aprovats
són escassos. Així, si l’arrendador és un
gran tenidor es va articular una moratòria automàtica de característiques
similars a les de l’habitatge habitual, i
en el cas d’altres arrendadors es facilita
utilitzar l’import de la fiança per al pagament de la renda.

Les grans immobiliàries
s’anticipen a la regulació
Sens dubte, el primer instrument que
han sol·licitat els afectats és el de la moratòria de pagaments. A més de la moratòria regulada per als arrendaments
d’immobles l’arrendador dels quals sigui
un gran tenidor, o de la possible moratòria que sorgeixi del pacte voluntari entre les parts quan l’arrendador sigui un
petit tenidor, també s’ha previst la concessió per part de les entitats financeres
d’una moratòria de tres mensualitats per
a préstecs de diversa tipologia.
Una moratòria pot resultar adequada per
a superar l’embat inicial dels efectes de la
crisi sobre hipoteques i arrendaments. No
puc deixar d’apuntar que l’última experiència en moratòries la vaig definir com
“la gran oportunitat perduda” en el moment més delicat de l’última crisi. El programa ICO-Moratòria Hipotecària, aplicat
el 2009, va constituir un autèntic fracàs
pel seu nefast disseny. Després d’anunciar
que 500.000 llars podrien acollir-se al programa, finalment els beneficiaris no van
arribar a 15.000, utilitzant-se tan sols el
1,5% del pressupost previst. La història
que va seguir a aquell fracàs la coneixen
vostès perfectament: les noves mesures van errar en centrar-se en pal·liar les
conseqüències de les execucions en lloc
d’evitar la pèrdua de l’habitatge, i això va
suposar que el 2013 es dictés el Código de
Buenas Prácticas; es formalitzés un Fondo
Social de Vivienda; i és regulés la suspensió de determinats llançaments. Disposicions que avui dia segueixen vigents i es
continuen prorrogant sense cap rubor.
En aquesta ocasió, les moratòries regulades resultaran més eficaces pel seu auto-

matisme i la predisposició existent. Ha de
destacar-se que abans que es fes públic
l’instrument, nombroses entitats públiques i empreses privades es van avançar
i van anunciar moratòries dels lloguers
dels seus parcs d’habitatges amb la voluntat d’ajudar a superar l’estat de necessitat generat per aquesta crisi sanitària.

Insuficiència d’instruments i
pressupost
Malgrat la diversitat d’instruments
aprovats dubtem que aquests siguin
suficients. Un primer indicador d’això
és que en les primeres setmanes ja va
resoldre’s estendre actuacions i prorrogar terminis per a sol·licitar els instruments dissenyats. Destaca el fet que
en un mes les entitats financeres han
rebut més de 500.000 sol·licituds de
moratòria de tot tipus de préstecs, amb
unes ràtios de concessió molt millors
que l’experiència fallida de 2009, però
tot i això els atorgaments i aplicació estan per sota del terç de les sol·licituds,
situació que ha fet que les entitats de
crèdit ofereixin un programa sectorial
propi consistent en una carència de
l’amortització de capital per un període
d’entre sis mesos (préstecs personals)
i dotze mesos (préstecs amb garantia
hipotecària). Aquest programa sectorial té un cost per al prestatari però és
la manera d’intentar superar la rigidesa
dels requeriments governamentals i resoldre la necessitat d’aplaçar els pagaments de les quotes. Totes aquestes insuficiències es fan encara més evidents
des del punt de vista pressupostari,
així, la convocatòria específica d’ajuts al
lloguer del Plan Vivienda que gestiona
la Generalitat s’ha hagut de suspen-

dre en pocs dies perquè la recepció de
sol·licituds (més de 14.000), quadrupliquen la capacitat de resposta segons el
pressupost que s’hi ha destinat.
Vull cridar l’atenció en la importància de
facilitar l’èxit d’aquests programes preventius, i per tant, ara és el moment de
modular, refer o prorrogar les mesures
que no resultin exitoses, perquè si la situació del context econòmic no és reverteix immediatament, correm el risc de
convertir la crisi sanitària, en una nova
crisi financera i immobiliària, vista la
gran quantitat de sol·licitants que estan
tenint els principals programes, i especialment per les moltes llars que sembla
que en quedaran al marge.

Vulnerabilitat dels beneficiaris
i definició de “gran tenidor”
Amb la normativa dels requisits per a
accedir a una moratòria el govern ha assentat el concepte de vulnerabilitat i ha
definit el concepte de “gran tenidor” per
primera vegada.
La vulnerabilitat residencial s’havia
concretat en diferents disposicions relacionades amb l’anterior crisi, i sembla
consolidar-se una fórmula progressiva
que cobreix un interval d’entre tres i cinc
vegades l’IPREM en funció de les característiques de la unitat familiar. Respecte
a anteriors programes, s’ha atenuat la
taxa d’esforç de despesa en habitatge,
passant d’un 50% a un 35% dels ingressos nets, i el factor d’alteració de les circumstàncies econòmiques per l’impacte
de la crisi també s’ha reduït del 1,5 al 1,3.
Una important novetat la constitueix la
primera definició de “gran tenidor” que
fa aquest govern. Si vostè, persona física
o jurídica, és titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters,
o té més de 1.500m2 de superfície construïda, és un gran tenidor. No s’entreveu
en aquesta definició cap pauta que tingui en compte la progressió o la capacitat del titular en funció de les càrregues
d’aquests béns o del seu resultat patrimonial. Les obligacions són les mateixes
per a aquell que tingui 11 immobles que
per a aquell que en tingui 11.000. No hi
ha dubte que en termes d’equitat i de
desestigmatitzar hi ha molt de recorregut de millora, més encara si tenim present que amb les noves dificultats que
s’albiren en els pressupostos públics la
participació del sector privat en la millora de les polítiques d’habitatge resultarà,
agradi o no, imprescindible.
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Actualitat Legislativa. Especial Covid-19

Des de la declaració de l’estat d’alarma pel Coronavirus, el passat 14 de març de 2020, s’ha publicat un allau de
normativa fiscal, econòmica i laboral, que fa quasi impossible el seu seguiment. Tot seguit us fem un resum de les
principals novetats legislatives que afecten directa o indirectament el nostre sector.

LÍNIA D’AVALS PER A GARANTIR LA
LIQUIDITAT DE PIMES I AUTÒNOMS

setembre de 2020. Per a això, hauran de dirigir-se a les
entitats financeres amb les quals l’ICO hagi subscrit els
corresponents acords de col·laboració.
Les entitats financeres es comprometen a mantenir els
costos dels nous préstecs i de les renovacions que es
beneficiïn d’aquests avals en línia amb els costos aplicats
abans de l’inici de la crisi del COVID-19.
També assumeixen el compromís de mantenir, almenys
fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de
circulant concedides a tots els clients i, en particular, a
aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.

S’aprova una línia d’avals per fer front a l’impacte econòmic
i social del COVID-19.

AJUDES PELS LLOGATERS
D’HABITATGES

La Línia d’Avals garanteix els nous préstecs i les renovacions
concedides per entitats financeres a empreses i autònoms
per a atendre les necessitats de finançament derivades,
entre altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat
de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent
les derivades de venciments d’obligacions financeres o
tributàries.
Aquesta Línia està gestionada per l’Institut de Crèdit
Oficial, en col·laboració amb les entitats financeres.
Característiques de la Línia d’Avals
La Línia d’Avals es va aprovar amb una dotació de fins a
100.000 milions d’euros.
Poden sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms
afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre
que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat
a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a
17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu
i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades
amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret llei
8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.

L’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec
concedit, amb un màxim de cinc anys. El cost de l’aval,
d’entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats
financeres.

• L’arrendatari ho podrà sol·licitar en el termini de tres
mesos a partir del 2 d’abril de 2020.
• El propietari podrà optar entre:
a) Una reducció del 50% de la renda mentre duri
l’estat d’alarma i durant un màxim de 4 mesos.
b) O bé, una moratòria de la renda, de forma
mensual prorrogable, mentre duri l’estat d’alarma
i amb un màxim també de 4 mesos. Aquestes
rendes s’ajornaran i el seu pagament es podrà
efectuar durant els 3 anys següents.

Les empreses i autònoms interessats poden sol·licitar
la garantia per a les seves operacions fins al 30 de

- Modificació de les condicions contractuals per contractes
de lloguer d’habitatge, quan el propietari no sigui un GRAN

L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions
d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la
resta d’empreses, l’aval cobreix el 70% del préstec nou
concedit i el 60% de les renovacions.
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- Suspensió dels desnonaments, durant sis mesos,
per contractes de lloguer d’habitatge i per persones
vulnerables.
- Renovació automàtica dels contractes de lloguer que
vencin en els tres mesos següents a partir del dia 2 d’abril
de 2020. La pròrroga serà de sis mesos i es mantindran els
mateixos termes i condicions.
- MORATÒRIA automàtica per al pagament de la renda
de lloguer de contractes d’habitatge, quan EL LLOGATER
SIGUI UNA PERSONA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
ECONÒMICA i el propietari sigui un GRAN TENIDOR. S’entén
com a Gran tenidor aquell que disposa de més de 10 immobles
o una superfície construïda de més de 1.500 m2.
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TENIDOR, i el llogater estigui en situació de vulnerabilitat
econòmica.
• El llogater podrà sol·licitar un ajornament en el
pagament de la renda si no s’hagués pactat ja
prèviament l’ajornament o la condonació total o
parcial.
• El propietari disposa de llibertat per decidir.
Té 7 dies per acceptar, rebutjar o proposar una
alternativa.
• Si no concedeix cap ajornament ni condonació
el llogater podrà demanar ajudes a l’administració
(avals o ajudes directes en forma de prestació
mensual).
Característiques
dels
subvencionats per l’Estat

préstecs

avalats

i

Els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat hauran de
complir aquestes condicions:
1. Podran atorgar-se per les entitats de crèdit adherides
a la LÍNIA D’AVALS ARRENDAMENT COVID-19 (d’ara
endavant, entitats de crèdit).
2. S’atorgaran, per concessió directa i per una sola vegada,
als arrendataris d’habitatge habitual.
3. Des de la seva formalització, comptaran amb la total
cobertura de l’aval de l’Estat (Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana) i amb una subvenció per totes
les despeses i interessos del préstec amb càrrec al Ministeri
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA).
4. Seran finalistes i hauran de dedicar-se exclusivament
al pagament de la renda de l’arrendament de l’habitatge
habitual.
5. Seran compatibles amb qualsevol de les ajudes al
lloguer regulades en el Pla Estatal d’Habitatge 20182021 i, específicament, amb les del programa d’ajudes
per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social
del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual; sense
perjudici que aquestes últimes hagin de destinar-se, en el
seu cas, a l’amortització del préstec.
6. Seran gestionats amb la col·laboració de l’Institut de

Crèdit Oficial (ICO) que, a tal fi, subscriurà un conveni amb
el MITMA, al qual s’adheriran les Entitats de crèdit que
vagin a concedir els préstecs.
Condicions subjectives dels arrendataris
1. Els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat podran
atorgar-se als arrendataris d’habitatge habitual, residents a
Espanya, amb contracte en vigor subscrit a l’empara de la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, que es
trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència
de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 (d’ara
endavant, arrendataris); sempre que reuneixin de manera
conjunta els següents requisits:
a) Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat
familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui
una reducció d’ingressos, per passar a estar en situació de
desocupació, per estar afectat per un Expedient Temporal
de Regulació d’Ocupació (ERTE), per haver reduït la seva
jornada per motiu de cures, per cessament d’activitat dels
treballadors per compte propi o per altres circumstàncies
sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial
que impliquin aquesta reducció d’ingressos a conseqüència
de l’expansió del COVID-19.
b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat
familiar, en el mes anterior a la sol•licitud de l’ajuda, no
aconsegueixi el límit de cinc vegades l’Indicador Públic de
Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant IPREM).
c) Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments
bàsics resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets
que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A
aquest efecte, s’entendrà per «despeses i subministraments
bàsics» l’import del cost dels subministraments d’electricitat,
gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de
telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la
comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que
correspongui satisfer a l’arrendatari, referits al període d’un
mes.
Per a obtenir aquests préstecs no serà exigible trobar-se
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o
amb la Seguretat Social ni del pagament d’obligacions per

reintegrament d’altres subvencions.
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2. A l’efecte d’aquest article s’entendrà per unitat familiar
la composta per la persona que deu l’arrendament, el seu
cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els
fills, amb independència de la seva edat, que resideixin
en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de
tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no
separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin
en l’habitatge.
3. En cas de ser diversos els titulars d’un mateix contracte
de lloguer, serà obligatori que tots ells formalitzin com a
prestataris un sol contracte de préstec, del qual respondran
tots de manera solidària.
4. No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat
econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària
ocasionada pel COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en
relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual,
quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones
que componen la unitat familiar que habita aquella sigui
propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya.
Es considerarà que no concorren aquestes circumstàncies
en algun d’aquests casos:
a) Quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota
de la mateixa i s’hagi obtingut per herència o mitjançant
transmissió mortis causa sense testament
b) Per als qui, sent titulars d’un habitatge, acreditin la no
disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci,
per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan
l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del
seu titular o d’alguna de les persones que conformen la
unitat de convivència.
Condicions dels préstecs
Els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat s’atorgaran
amb subjecció a aquestes condicions:
1. Es formalitzaran mitjançant un contracte de préstec
entre l’entitat de crèdit i l’arrendatari.
2. La quantia del préstec podrà aconseguir fins al 100%
de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte
d’arrendament d’habitatge habitual vigent, amb un màxim
de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per
mensualitat.
3. Les sis mensualitats finançables podran ser des de l’1
d’abril de 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a
comptar des de la signatura del préstec entre l’entitat
bancària i l’arrendatari ni posteriors a la fi de vigència del
contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.
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4. El termini d’amortització inicial podrà ser de fins a 6 anys
i podrà pactar-se un període de manca de principal de sis
mesos. Una vegada transcorreguts els tres primers anys
des de la concessió del préstec i abans de sis mesos de
la finalització del termini inicial, serà admissible una única

pròrroga de 4 anys de termini d’amortització addicional,
sempre que s’acrediti davant l’Entitat de crèdit que, en el
moment de la sol·licitud de pròrroga, persisteix la situació
de vulnerabilitat i es compleixen els requisits definits en
aquesta Ordre. Quan en l’operació de préstec figurin
diversos arrendataris per a un mateix habitatge, serà
obligatori que tots ells formulin la sol·licitud de pròrroga i
tots responguin de manera solidària.
L’arrendatari podrà realitzar la cancel·lació total o
amortització anticipada facultativa del finançament, sense
que això li generi despeses o comissions.
En tot cas, la cancel·lació o amortització anticipada,
total o parcial, es produirà de manera immediata en el
supòsit en el qual se satisfaci, respectivament, la totalitat
o part de l’import del préstec, ja es realitzi el pagament
per l’arrendatari o per les Administracions públiques
competents en matèria d’habitatge o protecció social.
5. L’aval atorgat pel MITMA es mantindrà fins a l’últim
termini d’amortització pactat més 180 dies.
6. En el contracte es farà constar que s’haurà de procedir
a l’amortització anticipada del préstec per l’arrendatari i
procedirà el reintegrament de la subvenció per despeses i
interessos si es comprovés que l’arrendatari ha incorregut
en falsedat, ocultació o inexactitud rellevant en presentar
els documents o la declaració responsable.
Convocatòria dels ajuts per la Generalitat
La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria
d’Hàbitat Urbà i Territori, ha convocat una línia d’ajuts
al lloguer de 14,5 milions d’euros. La partida forma part
de la línia específica d’ajudes de l’Estat al pagament
del lloguer davant l’emergència de la COVID19, que ha
dotat Catalunya d’una partida extraordinària de més de
14 milions d’euros que el Govern convoca i gestiona. El
Diari Oficial de la Generalitat va publicar el 13 de maig la
Resolució per la qual s’estableixen les condicions d’accés
a aquests ajuts, que es destinaran només al lloguer de
l’habitatge habitual.
Així, la subvenció s’adreça a famílies arrendatàries que es
trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació
d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva
jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua
d’ingressos. L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà
de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé
a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.
Cal recordar que els microcrèdits de l’Institut de Crèdit
Oficial (ICO) són uns ajuts transitoris de finançament
oberts per l’Estat també en el marc de les mesures per fer
front a les conseqüències econòmiques del coronavirus.
Ajuts finalistes per atendre necessitats temporals
L’ajut que obre la Generalitat es pot concedir per un màxim
de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a
setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que

Ens mouen les persones

Solucions a l’alçada dels entorns més exigents
Solucions flexibles per a tots els segments.
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varia segons la ubicació de l’habitatge. Així, a Barcelona
ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500 euros
a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros
per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les
Terres de l’Ebre. En cas de compatibilitzar aquest ajut amb
altres d’ordinaris, l’import total de l’ajut no pot superar la
renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament.

mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.

MORATÒRIA LLOGUER LOCALS
COMERCIALS

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre
d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent,
quan aquestes vagin acompanyades de la documentació
completa, fins a exhaurir el pressupost.
Despeses iguals o superiors al 35% dels ingressos
Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant
sigui titular d’un contracte de lloguer, que l’habitatge
constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de
la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de
vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.
Quant als ingressos, els requisits són els següents:
• Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat
familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no
siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals.
• No obstant, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros
mensuals quan la unitat familiar, composta pels cònjuges i
els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tingui a
càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual
o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física)
o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.

S’estableixen mesures que afecten els arrendaments per
a ús diferent del d’habitatge, per aquells arrendataris que
siguin autònoms o pimes afectats per la falta d’ingressos
o la minoració dels mateixos durant el període que duri
l’estat d’alarma.
Les mesures previstes només s’apliquen en defecte de
pacte o acords entre les parts. Així si les parts arriben o ja
han arribat a un acord, s’estarà a allò pactat. Els requisits
per poder-se acollir a la moratòria són els següents:
1.

• Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta
discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20
euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es
podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o
en 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.
A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que
la renda de lloguer, més les despeses i subministraments
bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció,
aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el
35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

En el cas de contracte d’arrendament d’un immoble afecte
a l’activitat econòmica desenvolupada per l’autònom:
a)

Estar afiliat i en situació d’alta, en la data de
la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, en el Règim Especial de la Seguretat
Social dels Treballadors per Compte Propi o
Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat
Social dels Treballadors de la Mar o, en el seu cas,
en una de les Mutualitats substitutòries del RETA.

b)

Que la seva activitat hagi quedat suspesa a
conseqüència de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

c)

En el cas que la seva activitat no es vegi
directament suspesa a conseqüència de l’entrada
en vigor de l’estat d’alarma, s’haurà d’acreditar la
reducció de la facturació del mes natural anterior
al que se sol·licita l’ajornament en, almenys, un
75 per cent, en relació amb la facturació mitjana
mensual del trimestre al qual pertany aquest mes
referit a l’any anterior.

També cal que l’import mensual del lloguer sigui com
a màxim de 900 euros (inclosos la renda, els seus
endarreriments, l’impost de béns immobles (IBI), la
taxa pel servei de recollida d’escombraries i els imports
corresponents a la repercussió de les obres de millora).
Presentació telemàtica
Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30
de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans
electrònics.
Incompatibilitats
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Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament
d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració
pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes

2.

En cas de contracte d’arrendament d’immoble afecte
a l’activitat econòmica desenvolupada per una pime:
a)

Que no se superin els límits establerts en l’article
257.11 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Societats de Capital.

1
Article 257. Balanç i estat de canvis en el patrimoni net
abreujats.
1. Podran formular balanç i estat de canvis en el patrimoni
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net abreujats les societats que durant dos exercicis
consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun
d’ells, almenys dos de les circumstàncies següents:
a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els quatre
milions d’euros.
b) Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no
superi els vuit milions d’euros.
c) Que el nombre mitjà de treballadors emprats durant
l’exercici no sigui superior a cinquanta.
Les societats perdran aquesta facultat si deixen de reunir,
durant dos exercicis consecutius, dos de les circumstàncies a
què es refereix el paràgraf anterior.

b)

Que la seva activitat hagi quedat suspesa a
conseqüència de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

c)

En el cas que la seva activitat no es vegi directament
suspesa en virtut de l’estat d’alarma, s’haurà
d’acreditar la reducció de la seva facturació del mes
natural anterior al que se sol·licita l’ajornament
en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la
facturació mitjana mensual del trimestre al qual
pertany aquest mes referit a l’any anterior.

Acreditació dels requisits
El compliment dels requisits s’acreditarà per l’arrendatari
davant l’arrendador mitjançant la presentació de la següent
documentació:
a) La reducció d’activitat s’acreditarà inicialment mitjançant
la presentació d’una declaració responsable en la qual,
sobre la base de la informació comptable i d’ingressos
i despeses, es faci constar la reducció de la facturació
mensual en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la
facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any
anterior. En tot cas, quan l’arrendador el requereixi,
l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables
a l’arrendador per a acreditar la reducció de l’activitat.

2.

En el marc d’aquest acord, les parts podran
disposar lliurement de la fiança que es podrà
fer servir per al pagament total o parcial de les
mensualitats de renda. En cas que es faci servir
la fiança, total o parcialment pel pagament de
rendes, l’arrendatari haurà de reposar l’import de
la fiança disposada en el termini d’un any des de
la celebració de l’acord o en el termini que resti de
vigència del contracte, en cas que aquest termini
fos inferior a un any.

• Arrendador gran tenidor
1.

En aquest cas el llogater podrà demanar, en el
termini d’un mes des de l’entrada en vigor del
Decret llei, una moratòria, que s’aplicarà de
manera automàtica, i afectarà al període de temps
que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues
i a les mensualitats següents, prorrogables una
a una, si aquell termini és insuficient en relació
amb l’impacte provocat pel COVID-19, sense que
puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos.

2.

Aquesta renda s’ajornarà, sense penalització
ni meritació d’interessos, a partir de la següent
mensualitat de renda, mitjançant el fraccionament
de les quotes en un termini de dos anys a partir del
moment en què se superi la situació d’alarma o a
partir de la finalització del termini dels quatre mesos
abans esmentat, i sempre dins el termini de vigència
del contracte d’arrendament o les pròrrogues.

3.AJUDES PER AL MANTENIMENT DE

L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I
AUTÒNOMS

b) La suspensió d’activitat, s’acreditarà mitjançant certificat
expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu
cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat
declarada per l’interessat.
Mesures a les que es pot acollir el llogater
La normativa (igual que amb els lloguer d’habitatge
habitual) diferencia dos tipus de mesures en funció de
si l’arrendador és petit tenidor o gran tenidor (persona
física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles
urbans, excloent garatges i trasters, o amb una superfície
construïda de més de 1.500 m2).
• Arrendador petit tenidor
1.

Si l’arrendador és petit tenidor, el llogater podrà
sol·licitar, en el termini d’un mes des de l’entrada
en vigor d’aquest Decret llei, un ajornament
temporal i extraordinari en el pagament de la
renda, sempre que aquest ajornament o una
rebaixa de la renda no s’hagués acordat per totes
dues parts amb caràcter voluntari.

S’estableixen ajuts de caràcter social i de
contractació per a microempreses (que són aquelles
empreses que tenen de 1 a 10 empleats i el seu
volum de negoci o balanç és inferior als dos milions
d’euros) i treballadors autònoms.
Són ajuts econòmics per al manteniment de l’ocupació
en microempreses i per part d’autònoms amb persones
a càrrec seu, que s’han vist afectades per la crisis de la
COVID-19, amb l’objecte d’evitar la desocupació de les

17

Actualitat Legislativa. Especial Covid-19

persones que tenen contractades.
Els beneficiaris són microempreses o autònoms que tinguin
contractats fins a deu treballadors, i que hagin mantingut
la plantilla ja sigui perquè hagin efectuat un expedient
temporal de regulació d’ocupació o hagin reduït la jornada
laboral dels contractes de treball. La mesura consisteix
en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional
per a un màxim de tres treballadors i durant sis mesos,
o la part proporcional equivalent en el cas de contractes
a jornada parcial, sempre que aquestes microempreses i
autònoms mantinguin el 100% de la plantilla que tenien
en el moment anterior a l’estat d’alarma i, com a mínim,
durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat.
Actuacions subvencionables i import de l’ajut
a)

Són subvencionables els costos laborals dels
treballadors que formin part de la plantilla de les
entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un
període de sis mesos des del reinici de l’activitat.

b)

La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul
econòmic equivalent al 50% del salari mínim
interprofessional vigent en el moment de publicar-se
aquest Decret llei, l’import del qual s’ha de publicar a
la convocatòria extraordinària.

Pagament i compatibilitat
1.

2.

Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la
subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució
d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval
o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la
urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats
per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de
la subvenció es pagarà un cop l’entitat hagi justificat
degudament l’execució de l’actuació.
Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut
concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per
altres administracions o ens públics o privats, ja siguin
d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals, incloses les reduccions
dels costos de Seguretat Social. L’import dels ajuts
concedits en cap cas pot ser d’una quantia que superi
els costos laborals de cada treballador o treballadora.

Sol·licituds i procediment de concessió.


Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment
de concessió de les subvencions i la seva justificació
s’han de presentar a l’espai Tràmits de la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya.



El procediment de concessió d’aquestes subvencions
és el de concurrència no competitiva.

MESURES URGENTS EN MATÈRIA
D’URBANISME I FINANCES
18

Urbanisme
L’estat d’alarma declarat per a la gestió de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, conjuntament amb les
mesures corresponents que s’han adoptat successivament,
han portat a una certa paràlisi administrativa en aquelles
matèries que no estan implicades directament en l’execució
d’aquestes mesures, com ara la tramitació de les figures
urbanístiques de planejament i de gestió.
En conseqüència, la disposició addicional desena del Text
refós de la Llei d’urbanisme es presenta com un entrebanc
per recuperar, després d’aquestes setmanes de paràlisi, la
tramitació normal de les figures urbanístiques esmentades,
de les quals sovint depenen inversions econòmiques
importants.
Per superar aquesta dificultat, la Generalitat de
Catalunya ha habilitat el mes d’agost d’enguany
per poder mantenir actives les tramitacions
urbanístiques de la Generalitat.
Fiances d’arrendaments
Es modifica la Llei 13/1996, del registre i el dipòsit de
fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes,
per ajudar a reduir els costos operatius de les pimes i els
autònoms. L’objectiu és facilitar que l’INCASÒL pugui tornar
els dipòsits de les fiances constituïdes en els contractes
d’arrendament d’ús diferent d’habitatge que s’acullin a la
mesura establerta en el Reial decret-llei 15/2020, de 21
d’abril, de mesures urgents complementàries per donar
suport a l’economia i l’ocupació.
D’acord amb la modificació, l’arrendador i l’arrendatari
podran acordar disposar de la fiança obligatòria en
metàl·lic dipositada per pagar totalment o parcialment
algunes de les mensualitats de la renda i retornar
aquest import en un termini màxim d’un any.
A Catalunya, la Llei 13/1996 estableix que la fiança
obligatòria es diposita a l’INCASÒL i regula que aquest
organisme pugui destinar fins a un 90% de l’import de totes
les fiances dipositades a la creació d’habitatge públic i el
desenvolupament urbanístic. També estableix que s’ha de
reservar un import no inferior al 10% d’aquests recursos per
garantir el pagament de les cancel·lacions i les devolucions
dels dipòsits rebuts quan finalitzen els contractes.
Tenint en compte l’actual situació econòmica i per garantir
el funcionament normal de l’Incasòl, així com per assegurar
les devolucions ordinàries de les fiances dipositades a la
finalització dels contractes d’arrendaments corresponents
davant l’eventual disminució de la reserva mínima, es permet
que aquest Institut modifiqui temporalment el sistema del
còmput d’aquesta reserva, a l’efecte de diferenciar quin
import del total prové de les fiances dipositades per a la
formalització dels contractes d’arrendament de finques
urbanes per a ús d’habitatge i quin import de les fiances
prové dels contractes d’arrendaments de finques urbanes
per a usos diferents. I, d’aquesta manera, poder aplicar a
cada part de la reserva la sol·licitud de la devolució de la
fiança que pertoqui.

•
•
•
•
•
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BOP núm. 68 de 6 d’abril de 2020
Anunci núm. 2.253 de l’Ajuntament
de Cassà de la Selva: Aprovació
inicial del Pla de Millora Urbana que
afecta el sector del Pla de Millora
Urbana PMU B04, carrer la Selva
que complementa i desenvolupa el
Pla d’ordenació municipal.
BOP núm. 70 de 8 d’abril de
2020
Edicte núm. 2.294 de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols:
Aprovació inicial de la modificació
puntual de POUM-35: articles 60 i
98 de les NNUU.
DOGC núm. 8.117 de 21 d’abril
de 2020
Anunci de l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses: Aprovació
inicial del Pla especial de millora
urbana d’ordenació de volums de la
Coromina del Bac.
BOP núm. 77 de 21 d’abril de
2020
Anunci núm. 2.430 de l’Ajuntament
de Riudarenes: Avocació de
competències a favor de l’Alcaldia en
matèria de concessió de llicències.
BOP núm. 80 de 24 d’abril de
2020
Anunci núm. 2.467 de l’Ajuntament de
Breda: Aprovació inicial del projecte
de modificació puntual de les normes
subsidiàries de planejament al carrer
Marcel·lí Trunas.
BOP núm. 86 de 5 de maig de
2020
Edicte núm. 2.575 de l’Ajuntament
de Cornellà de Terri: Aprovació
inicial de la modificació puntual
núm. 16 del POUM – Sòl Urbà –
referent al casc antic.
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BOP núm. 86 de 5 de maig de
2020
Edicte núm. 2.726 de l’Ajuntament de
l’Escala: Aprovació de la suspensió
potestativa de la tramitació de
llicències, en el àmbits definits, per
a la redacció del Pla Especial de
protecció del patrimoni de l’Escala.

BOP núm. 90 d’11 de maig de
2020
Anunci núm. 2.688 de l’Ajuntament
de Begur: Aprovació inicial de la
modificació de l’ordenança municipal
de tramitació dels expedients
urbanístics i d’activitats.
BOP núm. 92 de 13 de maig de 2020
Edicte núm. 2.746 de l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro: Aprovació
dels aclariments per a la correcta
interpretació i aplicació de l’Ordenança
per a la protecció del medi ambient
per emissió de sorolls i vibracions,
produïdes amb ocasió de treballs
en la via pública i per les obres de
construcció.
DOGC núm. 8.133 de 14 de maig
de 2020
Decret Llei 18/2020, de 12 de maig,
de mesures urgents en matèria
d’urbanisme, fiances i ambiental.
BOP núm. 95 de 18 de maig de
2020
Edicte núm. 2.805 de l’Ajuntament
de Llançà: Aprovació inicial del Pla
parcial urbanístic el sector SUP-2 de
Gardissó.
BOP núm. 95 de 18 de maig de 2020
Edicte núm. 2.808 de l’Ajuntament
de Llançà: Aprovació inicial del
Projecte de reparcel·lació del Sector
SUP-2 Gardissó.
BOP núm. 97 de 20 de maig de 2020
Anunci núm. 2.865 de l’Ajuntament
de Riudarenes: Aprovació inicial
de l’ordenança reguladora de la
intervenció administrativa en els
actes d’edificació i ús del sòl.
DOGC núm. 8.144 de 29 de maig
de 2020
Anunci de l’Ajuntament de Tossa
de Mar: Aprovació definitiva de
l’ordenança reguladora del mecanisme
de vinculació de les reserves
d’aparcament en sòl públic objecte de
les normes del Pla d’ordenació.
HABITATGE

BOE núm. 101 d’11 d’abril de 2020
Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril,

per la que s’incorpora, substitueix
i modifiquen diversos programes
d’ajuda del Pla Estatal d’Habitatge
2018-2021, en compliment del que
disposen els article 10, 11 i 12 del Reial
Decret-llei 11/2020, de 31 de març,
pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i
econòmic per fer front al COVID-19.
BOE núm. 113 de 23 d’abril de 2020
Resolució de 7 d’abril de 2020, de
la Secretaria d’Estat de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, per la
que es publica l’Acord del Consell de
Ministres de 31 de març de 2020,
pel que es revisen i modifiquen
els tipus d’interès efectius anuals
vigents pels préstecs qualificats o
convinguts concedits en el marc del
Programa 1996 del Pla d’Habitatge
1996-1999, Pla d’Habitatge 19982001, Pla d’Habitatge 2002-2005 i
Pla d’Habitatge 2005-2008.
DOGC núm. 8.135 de 18 de maig
de 2020
Resolució TES/1047/2020, de 12
de maig, per la qual s’estableixen
les condicions d’accés als ajuts per
contribuir a minimitzar l’impacte
econòmic i social del COVID-19 en
els lloguers de l’habitatge habitual.
DOGC núm. 8.140 de 25 de maig
de 2020
Resolució TES/1095/2020, de 19 de
maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió, en
règim de concurrència pública no
competitiva, de subvencions per a
obres d’arranjament en l’interior dels
habitatges per a persones grans.
DOGC núm. 8.144 de 29 de maig
de 2020
Resolució TES/1162/2020, de 28
de maig, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a l’accés a les
subvencions del programa de foment
del parc d’habitatges de lloguer o
cessió d’ús del Reial Decret 106/2018,
de 9 de març, pel qual es regula el Pla
estatal d’habitatge 2018-2021.
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Edicte núm. 2.292 de l’Ajuntament
de l’Escala: Acord de mesures
excepcionals tributàries i de
recaptació davant l’estat d’alarma
pel COVID-19.
BOP núm. 72 de 14 d’abril de
2020
Edicte núm. 2.393 de l’Ajuntament de
Vilafant: Convocatòria dels ajuts per
a la rehabilitació de façanes i per a
la renovació de finestres i obertures
exteriors d’edificis per a eficiència
energètica, anualitat 2020.
BOE núm. 105 de 15 d’abril de
2020
Reial Decret-llei 14/2020, de 14
d’abril, pel que s’estén el termini
per a la presentació i ingrés
de determinades declaracions i
autoliquidacions tributàries.
DOGC núm. 8.119 de 23 d’abril
de 2020
Decret Llei 13/2020, de 21 d’abril,
pel qual s’adopten mesures urgents
de caràcter estructural i organitzatiu,
així com mesures en l’àmbit de
les entitats del sector públic de
l’Administració de la Generalitat.
DOGC núm. 8.124 de 30 d’abril
de 2020
Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures
fiscals, financeres, administratives
i del sector públic i de creació de
l’impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient.
BOP núm. 84 de 30 d’abril de
2020
Anunci núm. 2.653 de l’Ajuntament de
Palafrugell: Aprovació provisional
de modificació de les ordenances
fiscals del 2020 per la crisi sanitària.
BOP núm. 86 de 5 de maig de
2020
Anunci núm. 2.596 de l’Ajuntament
de Puigcerdà: Aprovació definitiva
de la modificació de l’ordenança fiscal
número 3, reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
BOP núm. 87 de 6 de maig de
2020
Anunci núm. 2.687 de l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro: Convocatòria

pública anual de subvencions
destinades a les despeses de lloguer
de persones en risc d’exclusió social
per motius residencials.
DOGC núm. 8.129 de 8 de maig
de 2020
Anunci pel qual es fa pública la
normativa específica de la línia de
préstecs en condicions preferents per
al finançament a petites i mitjanes
empreses gestionada per l’Institut
Català de Finances dins del Programa
Operatiu FEDER a Catalunya 20142020, que incorpora les modificacions
de 14 de maig de 2018, de 3 d’agost
de 2018, de 15 de març de 2019 i de
4 de maig de 2020.
DOGC núm. 8.132 de 13 de
maig de 2020
Resolució TES/986/2020, de 8 de
maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió,
en règim de concurrència pública
competitiva, de les subvencions per
al pagament del lloguer.
DOGC núm. 8.132 de 13 de
maig de 2020
Resolució TES/992/2020, de 30
d’abril, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a l’accés a
ajuts en forma de bonificació dels
interessos d’operacions de préstec,
per al finançament de promocions
d’habitatges amb protecció oficial i
allotjaments dotacionals destinats a
lloguer en règim general.
DOGC núm. 8.142 de 27 de
maig de 2020
Resolució
TES/1096/2020,
de
19 de maig, per la qual s’obre la
convocatòria per a la concessió, en
règim de concurrència competitiva,
de les subvencions per al pagament
del lloguer per a l’any 2020.
DOGC núm. 8.142 de 27 de
maig de 2020
Resolució
TES/1097/2020,
de
19 de maig, per la qual s’obre la
convocatòria per a la concessió,
en règim de concurrència pública
competitiva, de les subvencions
per al pagament del lloguer per a
persones grans corresponent a l’any
2020.

BOP núm. 102 de 27 de maig de
2020
Anunci núm. 3.173 de l’Ajuntament
de Ripoll: Aprovació inicial de
les bases i la convocatòria per
a la concessió de subvencions
per a treballadors i treballadores
autònomes afectats per la situació
d’emergència sanitària derivada del
COVID-19.
BOP núm. 102 de 27 de maig de
2020
Anunci núm. 3.025 de l’Ajuntament
de Tossa de Mar: Aprovació
provisional de la suspensió amb
caràcter temporal de la vigència de
l’ordenança fiscal núm. 16 “Taxa
per les ocupacions amb finalitat
lucrativa del subsol, el sòl i la volada
de la via pública”.
TÈCNICA

BOE núm. 102 de 12 d’abril de
2020
Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril,
per la que se suspenen determinades
activitats relacionades amb obres
d’intervenció en edificis existents
en les que existeixi risc de contagi
pel COVID-19 per a persones no
relacionades amb l’activitat.
BOP núm. 84 de 30 d’abril de
2020
Edicte núm. 2.542 de l’Ajuntament de
Cornellà de Terri: Aprovació inicial
del mapa de capacitat acústica.
DOGC núm. 8.138 de 21 de
maig de 2020
Resolució TES/1068/2020, de 18
de maig, per la qual s’aproven les
bases reguladores que han de
regir la convocatòria oberta d’ajuts
destinats a la retirada, en origen,
de residus de materials d’aïllament
i de la construcció que continguin
amiant, ubicats a l’àmbit territorial
de Catalunya.
LABORAL

BOE núm. 94 de 4 d’abril de
2020
Ordre TED/320/2020, de 3 d’abril, per
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la que es desenvolupen determinats
aspectes del dret a percepció del
bonus social per part de treballadors
autònoms que hagin cessat la seva
activitat o hagin vist reduïda la seva
facturació com a conseqüència del
COVID-19.
BOE núm. 123 de 3 de maig de
2020
Ordre SND/385/2020, de 2 de
maig, per la que es modifica l’Ordre
SND/340/2020, de 12 d’abril, per
la que es suspenen determinades
activitats relacionades amb obres
d’intervenció en edificis existents
en les que existeixi risc de contagi
pel COVID-19 per a persones no
relaciones amb aquesta activitat.
BOE núm. 134 de 13 de maig de
2020
Reial Decret-llei 18/2020, de 12
de maig, de mesures socials en
defensa de l’ocupació.
ECONÒMIC-FINANCER

BOE núm. 91 d’1 d’abril de 2020
Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de
març, pel que s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit
social i econòmic per fer front al
COVID-19.
DOGC núm. 8.103 de 3 d’abril
de 2020
Resolució TSF/806/2020, de 2
d’abril, per la qual s’aprova la
convocatòria d’ajuts per a les
persones treballadores autònomes,
persona física, per a la compensació
de pèrdues econòmiques com a
conseqüència de la COVID-19.
DOGC núm. 8.107 de 9 d’abril
de 2020
Decret-llei
11/2020,
de
7
d’abril,
pel
qual
s’adopten
mesures
econòmiques,
socials
i administratives per pal·liar els
efectes de la pandèmia generada
per la COVID-19 i altres de
complementàries.
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BOE núm. 112 de 22 d’abril de
2020

Reial Decret-llei 15/2020, de
21 d’abril, de mesures urgents
complementàries per a recolzar
l’economia i l’ocupació.
DOGC núm. 8.121 de 27 d’abril
de 2020
Ordre
EMC/47/2020,
de
24
d’abril, de modificació de l’Ordre
EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la
qual s’aproven les bases reguladores
de la línia de préstecs en condicions
preferents per al finançament
de projectes de renovació dels
establiments d’allotjament turístic
de Catalunya.
DOGC núm. 8.124 de 30 d’abril
de 2020
Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament de la
Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la
renda garantida de ciutadania i es
modifica el Decret 123/2007, de
29 de maig, pel qual es determina
el règim aplicable a la sol·licitud
i concessió de les prestacions
socials de caràcter econòmic de
dret subjectiu, i es concreten els
requisits per al reconeixement del
dret a les prestacions creades, en
desplegament de la Llei 13/2006, de
27 de juliol, de prestacions socials
de caràcter econòmic.
BOE núm. 121 d’1 de maig de
2020
Ordre TMA/378/2020, de 30
d’abril, per la que es defineixen els
criteris i requisits dels arrendataris
d’habitatge habitual que poden
accedir a les ajudes transitòries de
finançament establertes en l’article
9 del Reial Decret-llei 11/2020,
de 31 de març, pel que s’adopten
mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer
front al COVID-19.
BOE núm. 122 de 2 de maig de
2020
Resolució d’1 de maig de 2020, de
la Secretaria d’Estat de Transportes,
Mobilitat i Agenda Urbana, per
la que es publica el Conveni amb
l’Institut de Crèdit Oficial, per a la
gestió dels avals i de la subvenció
de despeses i interessos per part

de l’Estat a arrendataris en la “línia
d’avals d’arrendament COVID-19”.
DOGC núm. 8.128 de 7 de maig
de 2020
Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de
mesures urgents complementàries
en matèria de transparència, ajuts
de caràcter social, contractació i
mobilitat per fer front a la COVID-19.
BOE núm. 134 de 13 de maig de
2020
Resolució de 4 de maig de 2020,
del Banc d’Espanya, per la que
es publiquen els índexs i tipus de
referència aplicables per al càlcul del
valor de mercat en la compensació
per risc de tipus d’interès dels
préstecs hipotecaris, així com pel
càlcul del diferencial a aplicar per a
l’obtenció del valor de mercat dels
préstecs o crèdits que es cancel·lin
anticipadament.
BOE núm. 142 de 20 de maig de
2020
Resolució de 19 de maig de 2020,
de la Secretaria d’Estat d’Economia
i Recolzament a l’Empresa, per la
que es publica l’Acord del Consell de
Ministres de 19 de maig de 2020, pel
que s’instrueix a l’Institut de Crèdit
Oficial a posar en marxa el quart
tram de la línia d’avals aprovada
pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17
de març, i s’estableix que els seus
beneficiàries siguin les petites i
mitjanes empreses i autònoms
afectats per les conseqüències
econòmiques del COVID-19.
BOE núm. 143 de 21 de maig de
2020
Resolució de 20 de maig de 2020, del
Banc d’Espanya, per la que es publiquen
determinats tipus de referència oficials
del mercat hipotecari.
BOE núm. 150 de 27 de maig de
2020
Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de
maig, pel que s’adopten mesures
complementàries
en
matèria
agrària,
científica,
econòmica,
d’ocupació i Seguretat Social i
tributàries per a pal·liar els efectes
del COVID-19.
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Núm. consulta: V0247-20
Pregunta: La consultante es titular de un determinado
porcentaje del capital social de una sociedad limitada
dedicada a la construcción. El resto de socios de la
entidad son sus tres hijos, siendo uno de ellos el
administrador único de la misma. La consultante está
valorando la posibilidad de donar sus participaciones
sociales al hijo que es administrador de la sociedad.
Tributación de la donación en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Contestación: La donación de las participaciones
sociales generará en el transmitente una ganancia o
pérdida patrimonial, al producirse una alteración en
la composición de su patrimonio que da lugar a una
variación del valor del mismo, de conformidad con
lo previsto en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en
adelante LIRPF.
El importe de esta ganancia o pérdida patrimonial
vendrá determinado por la diferencia entre los valores
de transmisión y de adquisición, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 34 de la LIRPF, valores que
vienen definidos en el artículo 35 para las transmisiones
onerosas y en el artículo 36 para las transmisiones
lucrativas.
El artículo 35 establece lo siguiente:

“1. El valor de adquisición estará formado por la suma
de:
a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiere
efectuado.
b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en
los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a
la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido
satisfechos por el adquirente.
En las condiciones que reglamentariamente se
determinen, este valor se minorará en el importe de las
amortizaciones.
2. El valor de transmisión será el importe real por el
que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor
se deducirán los gastos y tributos a que se refiere el
párrafo b) del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos
por el transmitente.
Por importe real del valor de enajenación se tomará el
efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior
al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.”
Y el artículo 36:
24

“Cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a
título lucrativo se aplicarán las reglas del artículo anterior,

tomando por importe real de los valores respectivos
aquéllos que resulten de la aplicación de las normas del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan
exceder del valor de mercado.
En las adquisiciones lucrativas, a que se refiere el párrafo
c) del apartado 3 del artículo 33 de esta Ley, el donatario
se subrogará en la posición del donante respecto de los
valores y fechas de adquisición de dichos bienes.”
El importe de la ganancia patrimonial que se pueda
obtener así calculada se integrará en la base imponible
del ahorro, en la forma prevista en el artículo 49 de la
LIRPF.
No obstante lo anterior, la letra c) del apartado 3 del
artículo 33 de la LIRPF literalmente establece:

“3. Se estimará que no existe ganancia o pérdida
patrimonial en los siguientes supuestos:
(…).
c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas de
empresas o participaciones a las que se refiere el
apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Los elementos patrimoniales que se afecten por el
contribuyente a la actividad económica con posterioridad
a su adquisición deberán haber estado afectos
ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años
anteriores a la fecha de la transmisión.”
Por su parte, el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
establece lo siguiente:

“En los casos de transmisión de participaciones “inter
vivos”, en favor del cónyuge, descendientes o adoptados,
de una empresa individual, un negocio profesional o de
participaciones en entidades del donante a los que sea
de aplicación la exención regulada en el apartado octavo
del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio, se aplicará una reducción
en la base imponible para determinar la liquidable del 95
por 100 del valor de adquisición, siempre que concurran
las condiciones siguientes:
a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o
se encontrase en situación de incapacidad permanente,
en grado de absoluta o gran invalidez.
b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de
dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones
por el ejercicio de dichas funciones desde el momento
de la transmisión.
A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las
funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo
de Administración de la sociedad.
c) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido
y tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el
Patrimonio durante los diez años siguientes a la fecha
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de la escritura pública de donación, salvo que falleciera
dentro de ese plazo.
Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de
disposición y operaciones societarias que, directa o
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración
sustancial del valor de la adquisición. Dicha obligación
también resultará de aplicación en los casos de
adquisiciones “mortis causa” a que se refiere la letra c)
del apartado 2 de este artículo.
En el caso de no cumplirse los requisitos a que se
refiere el presente apartado, deberá pagarse la parte
del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como
consecuencia de la reducción practicada y los intereses
de demora.”
De acuerdo con la dicción literal del reproducido artículo
33.3.c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, debe considerarse que este artículo se
refiere a los requisitos de aplicabilidad del apartado 6
del artículo 20 de la citada Ley 29/1987.
Por tanto, en la medida en que se cumplan los requisitos
establecidos en este último artículo, con independencia
de que el donatario aplique o no la referida reducción,
se estimará la inexistencia de ganancia o pérdida
patrimonial para el donante como consecuencia de su
transmisión, siendo irrelevantes a dichos efectos los
requisitos que establezca la normativa autonómica.
Núm. consulta: V0330-20
Pregunta: El consultante es una persona física que está
satisfaciendo pagos anticipados durante la construcción
de la que será su nueva vivienda, a la que se aplica un
tipo impositivo reducido del 10 por ciento.
Posibilidad de aplicar a la compra de la nueva vivienda
el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido del 4 por
ciento, dada su condición de integrante de familia
numerosa.
Contestación: 1.- El artículo 91.Uno.1.7º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, dispone la aplicación del tipo impositivo
reducido del 10 por ciento a:

“7.º Los 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.
En lo relativo a esta ley no tendrán la consideración de
anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se
transmitan conjuntamente con los edificios o parte de
los mismos destinados a viviendas.
No se considerarán edificios aptos para su utilización
como viviendas las edificaciones destinadas a su
demolición a que se refiere el artículo 20, apartado uno,
número 22.º, parte A), letra c) de esta ley.”.

Por otra parte, el artículo 91.Dos.1.6º. de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido contempla la aplicación
del tipo reducido del 4 por ciento a:

“6.º Las viviendas calificadas administrativamente
como de protección oficial de régimen especial o de
promoción pública, cuando las entregas se efectúen por
sus promotores, incluidos los garajes y anexos situados
en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente.
A estos efectos, el número de plazas de garaje no podrá
exceder de dos unidades.
En consecuencia, la Ley 37/1992 no ha previsto la
aplicación del tipo del 4 por ciento a las entregas de
viviendas en condiciones distintas a las señaladas en
el referido artículo 91.Dos.1.6º de la Ley 37/1992. En
particular, por el hecho de que el consultante forme
parte de una familia numerosa.
Núm. consulta: V0363-20
Pregunta: La sociedad consultante ha adquirido un
inmueble dividido horizontalmente en dos entidades
independientes, con la intención de proceder a su
derribo y llevar a cabo una nueva construcción y una
nueva división horizontal de las fincas resultantes.
Para ello, previamente y mediante escritura pública,
debe proceder a la extinción del régimen de propiedad
horizontal existente, mediante la cancelación de los
folios correspondientes del Registro.
Solicita se declare la no sujeción al Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados de la referida cancelación
del régimen de propiedad horizontal, a consecuencia
del derribo del edificio y no de un acto autónomo con
transcendencia jurídica.
Contestación: En cuanto a la tributación de la
operación planteada, deben tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 31.2 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados –en adelante, ITP y
AJD–, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993):

“2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales,
cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable,
contengan actos o contratos inscribibles en los
Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad
Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos
comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1.º de
esta Ley, tributarán, además, al tipo de gravamen que,
conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la
Comunidad Autónoma.”
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Consultes a l’Agència Tributària

Para que un documento tribute por dicho concepto tiene
que reunir todos los requisitos que establece dicho artículo:

reales de goce y disfrute, que tengan por objeto los
siguientes bienes:

- Tratarse de la primera copia de una escritura notarial.

(...).

- Ser inscribible en el Registro de la Propiedad.

b) Los edificios o partes de los mismos destinados
exclusivamente a viviendas o a su posterior
arrendamiento por entidades gestoras de programas
públicos de apoyo a la vivienda o por sociedades
acogidas al régimen especial de Entidades dedicadas
al arrendamiento de viviendas establecido en el
Impuesto sobre Sociedades. La exención se extenderá
a los garajes y anexos accesorios a las viviendas y los
muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos.

- Tener contenido valuable.
- No estar sujeta a las modalidades de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas ni de Operaciones Societarias o
al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En este caso, de los requisitos expuestos parece
necesario analizar si se cumple el requisito de que
la escritura pública tenga por objeto cantidad o cosa
valuable, dada la concurrencia de los otros tres,
debiendo concluirse al respecto que la cancelación de
la división horizontal no estará sujeta a la cuota gradual
de la modalidad de actos jurídicos documentados,
documentos notariales, al no tener por objeto cantidad
o cosa valuable, habiéndose manifestado ya a este
respecto este centro directivo, en igual sentido.

La exención no comprenderá:
(…).
f’) Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos
para ser subarrendados.
(…).”.

Por tanto, como la escritura de cancelación de la
declaración de obra nueva y división horizontal no tendrá
contenido valuable, no tributará por dicho concepto al
no cumplir uno de los requisitos del artículo 31.2 del
texto refundido.

De acuerdo con el precepto anterior, el arrendamiento
de un inmueble, cuando se destine para su uso exclusivo
como vivienda, estará sujeto y exento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, siempre y cuando no se trate
de alguno de los supuestos excluidos de la exención
establecida en este mismo artículo.

Núm. consulta: V0405-20
Pregunta: La sociedad consultante tiene por objeto la
compra de viviendas de segunda mano para reformarlas,
amueblarlas y explotarlas mediante el alquiler a
particulares. Está a punto de finalizar la reforma de las
dos primeras viviendas adquiridas.

3.- Por lo que se refiere, finalmente, al derecho de
la consultante a deducir las cuotas soportadas en
el ejercicio de su actividad, dicha deducción deberá
efectuarse de conformidad con lo límites y requisitos
contenidos en el Capítulo I del Título VIII de la Ley del
Impuesto, artículos 92 y siguientes.

Posibilidad de deducir las cuotas del Impuesto sobre el
Valor Añadido soportadas en la reforma, habida cuenta
de que los arrendamientos que realizará con los citados
inmuebles estarán exentos del mismo.
Contestación: 1.- El apartado dos, párrafo primero,
del artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que
son actividades empresariales o profesionales las que
impliquen la ordenación por cuenta propia de factores
de producción materiales y humanos o de uno de
ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.
En consecuencia, la entidad consultante tiene la
condición de empresario o profesional y estarán sujetas
al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de
bienes y prestaciones de servicios que en el ejercicio
de su actividad empresarial o profesional realice en el
territorio de aplicación del Impuesto.
2.- Por otra parte, el artículo 20, apartado uno, número
23º, de la Ley 37/1992 establece que están exentas,
entre otras, las siguientes operaciones:

“23.º Los arrendamientos que tengan la consideración
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de esta Ley y la constitución y transmisión de derechos

De este modo, las cuotas soportadas con ocasión de las
obras de reforma realizadas en las viviendas adquiridas
por la consultante solo podrán ser objeto de deducción en
la medida en que los las viviendas reformadas se vayan a
utilizar, previsiblemente, en la realización de operaciones
que originen derecho a la deducción según el artículo
94 de la Ley del Impuesto, tales como las operaciones
sujetas y no exentas o exentas en virtud de lo dispuesto
en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley 37/1992.
Así, en el caso de tratarse, como prevé la consultante, de
operaciones de arrendamiento de vivienda a particulares
exentas en virtud del artículo 20.Uno.23º de la Ley del
Impuesto, las cuotas soportadas por la consultante en
las obras de reforma previas no serán deducibles en
cuantía alguna. Solo en el caso de que, por incurrir en
alguno de los supuestos de exclusión contenidos en el
mencionado precepto, los arrendamientos resultasen
sujetos y no exentos, procedería la deducción de las
cuotas soportadas objeto de consulta.
En su caso, si existiera concurrencia en la actividad del
sujeto pasivo de operaciones que originan el derecho a
la deducción y otras que no generan tal derecho, ello
supondría que la consultante se someta a la regla de
prorrata para la deducción de las cuotas de Impuesto
soportado, conforme a lo previsto en los artículos 102 a
106 de la Ley del Impuesto.

ESTADÍSTICA

EVOLUCIÓ SECTOR IMMOBILIARI
Habitatges iniciats i acabats a les comarques de Girona: 2005 - 2019

*FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori
(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 i Riu de Cerdanya.

Habitatges iniciats
Habitatges acabats

28
28

Desinfecció ambiental, un element per la seguretat
www.mapelsl.com
DESINFECCIÓ
AMBIENTAL, UN ELEMENT PER LA SEGURETAT
La malaltia del COVID-19 ha impulsat a desenvolupar una nova gamma de productes de desinfecció UV-C.
Aquest mètode ha estat recomanat per l’OMS (Organització mundial de la Salut)
QUE ÉS LA LLUM ULTRAVIOLADA?
Hi ha 3 classificacions per a la llum ultraviolada, UV-C és el tipus
de radiació que es situa en un interval de longituds d'ona de 280
a 100 nm. És la longitud d'ona ultraviolada més curta i és filtrada
gairebé per complet en passar per l'atmosfera i abans d'arribar a
la superfície terrestre, per aquest motiu, les persones estem molt
poc o gens exposades a ella de manera natural.
La UV-C produïda artificialment s'ha utilitzat amb èxit com
germicida i bactericida durant dècades i actualment és
anomenada UV-GI, abreviació internacional de «Irradiació
germicida ultraviolada».
LLUMINÀRIES GERMICIDES
Les lluminàries amb acció germicida són les que posseeixen una longitud d’ona de 254nm. La potència
recomanada per a llums de sostre és de 55W i com a dada de referència és convenient utilitzar una lluminària
2
per cada 5m .
Perquè l’esterilització sigui efectiva s’ha de tenir en compte factors com el tipus d’organisme, l’energia
2
requerida (J/cm ) i el temps necessari per innactivar l’organisme, la longitud d’ona de la llum, la distància de la
font UV-C fins al virus, la capacitat real d’emissió de la lluminària i la seva vida útil i la neteja prèvia de la
superfície per tal de que la llum aconsegueixi arribar al microorganisme. En comparació amb altres mètodes
químics, la llum UV proporciona una inactivació ràpida i eficient dels microorganismes mitjançant un procés físic
inhabilitant la capacitat d’aquests de reproduir-se i infectar.
L’avantatge enfront els sistemes tradicionals de desinfecció es basa en què aquest es un procés en fred que
funciona sense la necessitat d’afegir cap producte químic durant tot el procés de desinfecció i, en tractar-se
d’un sistema físic, els microorganismes no són capaços de generar resistència al procés de desinfecció.
La desinfecció mitjançant aquest mètode ofereix una reducció del 99,9% tant en bactèries com en virus, però
es important saber que té efectes nocius sobre la pell i sobre la visió. No té efectes perjudicials sobre els
aliments però pot ocasionar danys en alguns materials ocasionant un desgast prematur d’aquests.
TIPUS DE DESINFECCIÓ
Desinfecció per radiació directe: Desinfecció d’aire i
superfícies per radiació directa UV-C, l’acció germicida es
produeix per exposició directa. És efectiva amb un temps
d’exposició curt, elimina les males olors i ofereix la
possibilitat de connectar diverses lluminàries a un sol
programador, no desinfecta les zones ocultes, risc
fotobiològic classe RG3.
Els éssers vius NO poden estar presents durant la
radiació.
Desinfecció mitjançant aire UVC-FLOW: L’acció
germicida es duu a terme mitjançant la circulació forçada
d’aire a l’interior de la cambra de desinfecció, aquesta
necessita d’un temps d’exposició més llarg que la
radiació directa i està indicada especialment per espais
tancats.
Els éssers vius SI poden estar presents durant el
seu funcionament.
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L’agremiat pregunta
Remei Juanola Casals - Gerent
• Es vol procedir, mitjançant escriptura pública, a
l’extinció de la propietat horitzontal d’un edifici, el
qual ja no existeix físicament. Aquesta escriptura
d’extinció està subjecta a la modalitat d’Actes
Jurídics Documentats?

-

El text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, estableix en el
seu article 31.2 el següent:

La superfície útil es computa d’acord amb el que estableix la
normativa sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i
la cèdula d’habitabilitat.

“Les primeres còpies d’escriptures i actes notarials, quan
tinguin per objecte quantitat o cosa valuable, continguin
actes o contractes inscribibles en els Registres de la Propietat,
Mercantil, de la Propietat Industrial i de Béns Mobles no
subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions o als
conceptes compreses en els números 1 i 2 de l’article 1
d’aquesta Llei, tributaran, a més, al tipus de gravamen que
hagi estat aprovat per la Comunitat Autònoma”.

En el cas que l’habitatge tingui espais exteriors construïts
d’ús privatiu, es podrà incloure, a efectes del còmput de la
superfície protegida, la meitat d’aquests espais, fins a un
màxim del 10% de la superfície útil interior.

L’escriptura pública que documenta l’extinció del règim de
propietat horitzontal no resta subjecta a tributació en la
modalitat d’AJD de l’impost, per no acomplir-se el requisit
de “contingut valorable” que exigeix l’article transcrit, donat
que ja no existeix cap edificació en el terreny.
• Una rescissió anticipada d’un contracte
d’arrendament, permet la devolució proporcional
de les quantitats satisfetes en concepte de
transmissions patrimonials oneroses?
Si es tracta d’una rescissió voluntària del contracte
d’arrendament serà aplicable el que disposa l’article 57 del
text refós de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, i conseqüentment, el contribuent no
tindrà dret a la devolució de l’import satisfet en concepte de
transmissions patrimonials.
“Article 57
1. Quan es declari o reconegui judicialment o
administrativament, per resolució ferma, haver
tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució d’un acte
o contracte, el contribuent tindrà dret a la devolució
d’allò que va satisfer, sempre que no li hagués produït
efectes lucratius i reclami la devolució en el termini de
prescripció previst.
2. Si el contracte quedés sense efecte per mutu acord
de les parts contractants, no procedirà la devolució
de l’impost satisfet i es considerarà com un nou acte
subjecte a tributació.”
• Quina és la superfície útil màxima dels habitatges
de protecció oficial a Catalunya?
Els HPO han de tenir una superfície útil màxima de 90 m2,
llevat de:
Habitatges adaptats per a persones amb discapacitat
amb mobilitat reduïda permanent, que poden arribar a
100 m2 útils.
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-

Habitatges destinats a famílies nombroses, que poden
arribar a 120 m2 útils
Habitatges situats en els municipis no inclosos en les
àrees amb demanda residencial forta i acreditada, que
es pot ampliar fins a 120 m2 útils

Poden ser qualificats els habitatges de nova construcció, els
que provenen de conversió d’una construcció acabada lliure,
els que provenen d’una edificació existent rehabilitada i els
annexos que es vinculen registralment a l’habitatge.
Superfície dels annexos vinculats:
• Garatges situats en soterranis o tancats en superfície:
la superfície màxima computable, incloent-hi la part
corresponent d’elements comuns, no pot superar 25 m2 en el
cas de garatges per a cotxes i 5 m2 en el cas de motocicletes.
• Garatges situats en parcel·la i oberts: la superfície màxima
computable serà la superfície real de la plaça amb un màxim
de 12,5 m2 per a cotxes i de 2,5 m2 per a motocicletes.
• Trasters: 8 m2 com a màxim
• Transcorreguts els set anys de pròrroga obligatòria
per arrendador persona jurídica, quin són els
terminis de preavís per evitar una nova pròrroga del
contracte d’arrendament?
L’article 10 de la Llei d’Arrendaments Urbans determina el
següent:
“Pròrroga del contracte.
1. Si arribada la data del venciment del contracte, o
de qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada
transcorreguts com a mínim cinc anys de durada
d’aquell, o set anys si l’arrendador fos persona jurídica,
cap de les parts hagués notificat a l’altra, almenys amb
quatre mesos d’antelació a aquella data en el cas de
l’arrendador i almenys amb dos mesos d’antelació en
el cas de l’arrendatari, la seva voluntat de no renovarlo, el contracte es prorrogarà obligatòriament per
terminis anuals fins a un màxim de tres anys més, tret
que l’arrendatari manifesti a l’arrendador amb un mes
d’antelació a la data de finalització de qualsevol de les
anualitats, la seva voluntat de no renovar el contracte.”
Per tant, en cas que l’arrendador no desitgi que el contracte
es prorrogui, ha de notificar amb quatre mesos d’antelació
la seva voluntat de no renovar-lo.

Coronavirus sector immobiliari: resum de
mesures aprovades
En motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia
del Coronavirus, s’ha publicat molta normativa la qual cosa fa
gairebé fa impossible el seu seguiment. Donada la complexitat
de les mesures aprovades, el passat 29 d’abril es va portar a
terme al Gremi una videoconferència, on es van explicar les
novetats legislatives més importants del nostre sector i es van
resoldre els dubtes de la seva aplicació. Es va comptar amb
la col·laboració del Director General i del Secretari General
Tècnic de l’Associació de Promotors de Catalunya.
Com a resum, els temes tractats van ser:
Normativa de desplegament de l’estat d’alarma
Regulació del permís retribuït recuperable
Suspensió de determinades activitats relacionades amb
obres d’intervenció en edificis existents
Decrets d’Alcaldia de declaració de la suspensió dels
terminis d’execució de les obres
Tramitació telemàtica de cèdules d’habitabilitat
Anàlisi de l’afectació de la moratòria de lloguers

una producció anual de 25.000 habitatges. Entre les mesures
cal destacar: revisió dels preus màxims de venda i lloguer
vigents dels règims d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO),
per tal de poder-los fer viables edificant i dinamitzant les
reserves d’habitatge protegit propietat de promotors públics
i privats; anular l’habilitació als ajuntaments per establir
reserves d’HPO en sòl urbà consolidat, doncs fa disminuir
l’oferta, especialment de les operacions de rehabilitació;
agilització dels terminis de tramitació de llicències d’edificació
i de tramitació de planejaments urbanístics; concertar un
gran pacte públic-privat entre el Govern de la Generalitat, els
Ajuntaments, i els promotors públics i privats per mobilitzar
sòls de reserva d’habitatge protegit a través de la cessió
del dret de superfície per a edificar i gestionar la promoció
d’habitatge protegit en règim de lloguer assequible.

Es va aprofitar la sessió per recordar el pla de xoc per al sector,
que l’Associació de Promotors de Catalunya va fer arribar a
la Generalitat i a les principals forces polítiques del país, amb
un seguit de mesures per dinamitzar el sector sense cap cost
econòmic per a les administracions i que permetrien assolir

Presentació de l’assegurança d’afiançament
de quantitats rebudes a compte
El 19 de maig va tenir lloc al Gremi una Webinar de
presentació de l’acord subscrit amb DUAL Ibérica Riesgos
Profesionales, per a la prestació de l’assegurança de
quantitats lliurades a compte en la compra d’un habitatge.
Gràcies a l’acord, aquesta agència de subscripció obre
una línia d’afiançament exclusiva pels nostres associats.
La contractació de l’assegurança es realitzarà a través de
Casagrangri Corredoria d’Assegurances, amb més de 40
anys d’experiència a la província de Girona.
Cal recordar que la contractació d’aquesta assegurança és
obligatòria, tal i com estableix la Llei 38/1999 d’Ordenació
de l’Edificació (LOE), en quant totes les persones físiques o
jurídiques que promouen habitatges, han de poder garantir
als compradors que les quantitats lliurades al promotor,
amb anterioritat al lliurament de l’habitatge, els seran
retornades en cas de no efectuar-se la seva construcció.
El Director del Àrea Legal de Dual Ibérica va explicar que,
amb aquesta assegurança, es garanteix el reemborsament
dels pagaments anticipats (inclosos els impostos legals)
més els interessos (actualment el 3%) als compradors,
en els següents supòsits: quan la construcció no comenci;
quan no es completi abans de la data límit; o quan no s’ha
obtingut la llicència d’edificació.

Característiques de la pòlissa: obligació de depositar les
quantitats en un compte especial; pòlissa individual per
comprador; el prenedor de la pòlissa serà el promotor que
és qui ha de pagar la prima.
Principals avantatges: menors costos, es cobra per dies
exactes de risc viu; augment de la capacitat creditícia, no
suposa risc bancari; no computa CIRBE; sense comissions
d’estudi, ni d’apertura, ni de manteniment; reducció
de despeses administratives, es genera un sol rebut pel
total dels avançaments del contracte i no per cada una
de les quantitats; garanteix els drets dels compradors
d’habitatges.
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