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Editorial
Josep M. Coll Viader - President
Finalment en el segon
intent (l’any passat es va aprovar
pel Govern, però al final no va tenir
majoria parlamentària suficient), s’ha
consolidat un Decret – llei que passa
directament a intervenir el mercat
de lloguer, establint uns topalls i
condicions pels contractes, en unes
denominades “àrees tenses”, que
s’hauran de determinar però, que
d’entrada i per un any, ja s’estableix
a 60 municipis, els quals, a partir de
la publicació i entrada en vigor, ja han
de donar compliment a la nova norma
en els contractes que es signin.
És de lamentar que els
principals operadors (promotors,
apis, administradors de finques, les
cambres de la propietat, l’associació
d’habitatges de lloguer ASVAL) no hem
estat consultats ni tampoc s’han atès
els nostres comentaris, manifestats
durant la tramitació exprés (decret
d’urgència amb lectura única).
Tampoc s’ha tingut en compte
l’opinió manifestada públicament per
tots els esmentats organismes i entitats,
també per Foment del Treball Nacional,
així com la de molts economistes i
experts, el que porta a tenir la pitjor
norma que podíem tenir per resoldre el
problema de l’habitatge de lloguer.

Tothom, menys els autors
de la norma i el sindicat de llogaters,
opinem i ho demostrem amb dades,
que allà on s’han legislat normes
similars ha estat un fracàs, doncs
en lloc de resoldre el problema
d’accés, s’ha agreujat per la reducció
important del parc.
I a casa nostra, que com
és sabut tenim un parc de lloguer
escàs, envellit i amb la propietat molt
fraccionada i en mà generalment de
petits propietaris, el resultat es preveu
catastròfic, ja que no solament es
veurà reduït el parc, per la venda que
els petits propietaris estan fent ja dels
seus habitatges, sinó que el més greu
és que es frenaran de cop (de fet ja
ha començat) la iniciativa d’edificació
de nous immobles de lloguer per
part d’empreses i fons d’inversió
que haurien incrementat molt
considerablement el parc, millorant
la seva qualitat, professionalitzant
la seva gestió i col·laborant d’una
manera molt important en la solució
de la manca d’habitatges que
actualment estem patint.
Pel
que
respecte
al
desistiment de molts projectes de
nous edificis de lloguer, comportarà a
més, en un moment tant especialment

crític com l’actual, la pèrdua d’activitat
en el sector i el conseqüent increment
de l’atur.
Tot plegat un desastre
important, que pagarem tots els
ciutadans i que afectarà greument
precisament a aquells als que es diu
que va dirigida la norma, que són els
joves i els que cerquen habitatge, ja
que veuran reduïdes considerablement
les possibilitats de llogar habitatge, al
reduir-se l’oferta existent.
Des
d’aquestes
planes
sempre hem mantingut la mateixa
posició i plantejament, que és que els
problemes de qualsevol bé o producte,
sigui el que sigui, van sempre lligats a
l’oferta i això és el que també defensen
molts economistes i analistes experts,
que aquests últims temps estan
advertint de la perversitat d’aquests
intents d’intervenció en els preus.
Vull acabar dient que no
només serà el problema de manca de
rendibilitat el que provocarà la reducció
de la nova producció d’habitatges de
lloguer, sinó que també cal sumar-hi
l’absoluta inseguretat jurídica amb la
que ens hem instal·lat en els darrers
temps, que afecta directa i greument
a les nostres empreses.

La nostra portada
Obra seleccionada en la categoria
Arquitectures. Premis d’Arquitectura
de les Comarques de Girona 2019.

L’arquitectura de l’edifici s’explica a
partir d’un volum principal que es situa
en relació a les vistes, i que protegeix
del vent del nord el pati que es crea
a la part posterior. Aquest volum
principal es relaciona amb altres
volums petris, ja sigui entès com
un sòcol (planta d’habitacions) o bé
com un volum que s’hi macla (volum
d’accés i habitació de planta primera).
D’aquesta manera l’habitatge es

configura en forma de L, tancant-se a
veïns i a vents predominants, i obrintse a vistes i a l’assolellament.
L’estètica ve definida pel predomini
del volum principal (zona de dia
de planta primera), de formigó i
vidre. La resta de parts edificades,
s’entenen sorgides del terreny, i per
tant s’hi relacionen amb el material
que les defineix, de pedra vista. Per
la part sud, el pati queda definit
per la piscina, i per la part oest, pel
mateix mur que conforma la planta
baixa, que es prolonga fins a donar
acabament al conjunt.

AUTORS: Nordest arquitectura, SLP Jordi Riembau i Miquel Rusca
FOTOGRAFIA: Adrià Goula
PROMOTOR: Richard Greenberg
CONTRACTISTA: Construccions i
restauració Viñas
COL·LABORADORS: Jordi Vilà,
arquitecte tècnic i GMK, estructura
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Llei de control del lloguer

EL SECTOR PRIVAT ALERTA DELS EFECTES
NEGATIUS EN EL MERCAT DEL LLOGUER

El Consell Català de Col·legis d’Agents de
la Propietat Immobiliària de Catalunya,
l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya; l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), la
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida; i el Col·legi d’Administradors
de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)
alerten de que la “Llei de mesures urgents
en matèria de contenció de rendes en els
contractes de lloguer” agreujarà l’accés a
l’habitatge i afectarà greument la seguretat jurídica del sector per la seva clara
inconstitucionalitat. El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de setembre la
Llei de mesures urgents per a la contenció
dels lloguers, limitant el preu dels lloguers
en 60 municipis catalans de més de 20.000
habitants, actuant sobre aquelles àrees
que la llei considera amb un mercat de
l’habitatge tensionat.

responsabilitat de donar resposta a la problemàtica de l’escassetat d’habitatge social,
a més d’adoptar mesures que es mostren
contràries a la protecció que la propietat
privada rep explícitament en l’article 33 de
la Constitució, i que superen clarament el
marc competencial de l’Estatut de Catalunya, vulnerant la Constitució espanyola.

En un comunicat conjunt, aquestes entitats adverteixen de que els sectors de
població més desfavorits o en situació de
vulnerabilitat no veuran augmentades les
seves opcions a accedir a un habitatge de
lloguer com a conseqüència de l’aprovació
d’aquesta normativa, ja que pot comportar una reducció de l’oferta de lloguer.
També assenyalen “la clara inconstitucionalitat de bona part de l’articulat del text,
que crearà un ambient tens d’inseguretat
jurídica en el sector, amb efectes negatius
en l’oferta d’habitatge”. També critiquen la
falta de diàleg durant el procés de redacció
i discussió de la proposta de llei, ja que no
van ser convocats en cap ocasió per a poder exposar la seva visió del problema i les
seves solucions. “Lamentem especialment
no haver estat rebuts, com sol·licitem, pel
MHP Sr. Quim Torra, qui sí que va atendre
el Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya” afirmen les entitats sectorials.

Detalls de la llei

Per a aquestes entitats, el dret a un habitatge digne ha de ser garantit per
l’administració pública amb la implicació
i col·laboració del sector privat, però amb
l’aprovació d’aquestes mesures el sector
públic està traslladant al sector privat la

El passat mes de juliol, Ciutadans i Partit
Popular van demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries després de la
tramitació de la proposició de llei per la via
de lectura única. Aquest ens va concloure
que diversos articles de la llei són inconsti-

El sector denuncia que la inexistència d’un
parc públic de lloguer és responsabilitat de
les administracions públiques i no dels propietaris privats i advoca per un just equilibri
entre la protecció de l’inquilí i la defensa
legítima dels interessos dels propietaris.
Per a això, insten al sector públic a adoptar
mesures que incentivin la construcció d’un
parc d’habitatge social o de renda limitada
suficient i estable en el temps mitjançant
estímuls fiscals de tota mena (bonificacions,
subvencions, etc.), i no mesures que penalitzen i restringeixen la llibertat de mercat.
La Llei de mesures urgents per a la contenció
dels lloguers limita el preu dels lloguers en
60 municipis catalans de més de 20.000 habitants, actuant sobre aquelles àrees que la
llei considera amb un mercat de l’habitatge
tensionat, en el qual s’inclouen els municipis que compleixin algun dels tres requisits
previstos: que experimentin un creixement
sostingut clarament superior al de la mitjana
de Catalunya, que la càrrega mitjana del cost
del lloguer en el pressupost personal o familiar superi el 30% dels ingressos habituals, i
que el preu hagi pujat cinc anys almenys tres
punts per sobre de l’IPC.
En aquestes zones amb mercat tensionat,
els contractes de lloguer no podran superar
ni el preu de l’últim contracte ni la mitjana
del preu dels lloguers de la mateixa zona.

Recurs al TC

tucionals, ja que Catalunya no té competències per a regular el lloguer.
A la contundència del comunicat conjunt
d’APCE i altres entitats a la llei aprovada pel
Parlament, se sumen les reaccions també
contràries de l’Associació de Propietaris
d’Habitatge en Lloguer (ASVAL), que assegura que la llei atempta contra el dret de la
propietat privada i fomentarà l’economia
submergida en el mercat del lloguer a Catalunya i, Foment del Treball, que la qualifica “d’error majúscul que perjudicarà el
sector i a la construcció d’habitatges”.
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ja va anunciar que recorreran la normativa al Tribunal Constitucional, i resta per veure si també ho farà
el Govern central, fet aquest últim que
provocaria la suspensió immediata de la
norma, a l’espera que el Constitucional
emetés una sentència.
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Interposat pel PP

EL TC ADMET A TRÀMIT EL RECURS CONTRA EL
DECRET LLEI 17/2019 I 1/2020

El passat 21 de juliol el BOE va publicar
l’anunci del“Recurs d’inconstitucionalitat
núm. 2577-2020, contra el Decret llei
del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, de
mesures urgents per a millorar l’accés a
l’habitatge, el Decret llei del Govern de la
Generalitat de Catalunya 1/2020, de 21
de gener, pel qual es modifica l’anterior,
i l’acord del Parlament de Catalunya,
de 4 de març de 2020, de convalidació
d’aquest últim”.
Aquests recursos van ser interposats per
més de 50 diputats del Partit Popular
davant el Tribunal Constitucional contra
el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar
l’accés a l’habitatge, i contra el Decret
llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es
modifica el Decret llei 17/2019, de 23
de desembre, de mesures urgents per a
millorar l’accés a l’habitatge, que modificava de manera substancial amb el seu
article únic el concepte d’habitatge buit.
Així mateix, el Decret llei 17/2019 va ser
inclòs en l’ordre del dia de la Comissió de
Seguiment d’Actes i Disposicions de les
Comunitats Autònomes del passat 6 de
febrer, formulant-se dubtes de constitucionalitat en quatre àmbits:
-

-

Els preceptes que vulneren la competència estatal en matèria de legislació civil (149.1.8.ª CE);

-

Articles en els quals es vulnera la
competència estatal per a fixar criteris de valoració en les expropiacions
(149.1.18.ª CE); i,
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Aquells preceptes que podrien
ser contraris als principis constitucionals d’igualtat (article 14 CE),
d’interdicció de l’arbitrarietat dels
poders públics i de seguretat jurídica (article 9.3 CE) i, addicionalment,
també ho seriïn a l’art. 33.1, que reconeix el dret a la propietat privada;

Articles que resulten contraris a diferents lleis bàsiques.

Concretament els articles del Decret llei 17/2019 afectats pel recurs
d’inconstitucionalitat són l’article 2,
apartat 2.1; article 2, apartat 2.2; article
2, apartat 2.10; article 4, apartat 4.6; article 5, apartat 5.4; article 5, apartat 5.7;
article 5, apartat 5.8; article 6, apartat 6.3;
article 6, apartat 6.8; article 7; article 8,
apartat 8.3; article 8, apartat 8.5; article
11; article 15; disposició addicional quarta i disposició transitòria primera del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de
mesures urgents per a millorar l’accés a
l’habitatge i l’article únic del Decret llei
1/2020, de 21 de gener. Recordem que
l’admissió a tràmit del recurs per part
del Tribunal Constitucional de moment
no suposa cap suspensió de la vigència
d’aquests articles.

Alerta del sector privat
L’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i província,
l’Associació de Promotors i Constructors
d’Edificis de Catalunya (APCE); la Cambra
de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida, i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida van alertar que
aquest decret llei entra en contradicció
amb la LAU i modifica substancialment
l’equilibri entre els drets i les obligacions
de les parts en els contractes de lloguer
que determina aquesta llei.
Al seu parer, el DL 17/2019 comporta
que l’Administració afecta de manera
il·limitada el conjunt del patrimoni immobiliari residencial d’aquelles persones
físiques o jurídiques tenidores de més
de 15 habitatges, obligant-les a oferir
una renda social per un període que pot
arribar fins als 14 anys i calculada en funció dels ingressos dels inquilins en risc
d’exclusió social, sense tenir en compte
el cost de manteniment, funcionament
i l’IBI que estigui suportant la propietat.
També desdibuixa el dret a la propietat
privada, perquè s’extralimita de la funció social de la propietat, no s’adequa a
l’actual ordenació constitucional, i serà,

sens dubte, objecte de força litigi per
part dels propietaris, que consideren
vulnerats els seus drets. Tindrà efectes
econòmics negatius en reduir l’oferta de
lloguer i, davant una forta demanda en
arrendament, incrementarà els preus de
lloguer, agreujant encara més la crisi de
l’allotjament a Catalunya.
En matèria d’urbanisme, les entitats van
assenyalar que la reserva d’habitatges
de protecció en sòl urbà consolidat que
contempla el Decret llei 17/2019 provoca un conflicte competencial d’aquest
decret llei, alhora que van reiterar els
efectes negatius de la mesura que, al
cap d’un any en vigor a Barcelona ciutat,
encara no ha generat cap resultat en forma de llicència real. A més, van mostrar
la seva preocupació per l’important descens de llicències a la ciutat de Barcelona
en els primers nou mesos de 2019, amb
una reducció d’un 55% comparat amb el
mateix període de 2018.
El Decret llei 17/2019 i el Decret llei
1/2020, igual que la modificació del
PGM de la ciutat de Barcelona, no constitueixen cap solució real per al problema de l’habitatge a Catalunya. Lluny de
solucionar el problema, provocaran un
efecte contrari, ja que d’una banda es
paralitzarà l’activitat del sector, i per una
altra, afegirà encara més pressió sobre
els preus a causa del desequilibri que
generarà entre l’oferta i la demanda.
Aquestes entitats també van remarcar
els efectes negatius sobre la rehabilitació del parc edificat del DL 17/2019,
fent inviable econòmicament la rehabilitació del parc existent -que contempla
també la necessària adequació energètica dels edificis per a reduir el consum energètic- amb els conseqüents
efectes sobre el teixit urbà, especialment sobre aquell que més necessitat està d’aquesta mena d’actuacions.
Recordem que l’admissió a tràmit del
recurs per part del Tribunal Constitucional de moment no suposa cap suspensió de la vigència d’aquesta normativa.

Mercado del alquiler

DEMASIADA INCONSISTENCIA
Joan Clos
President d’ ASVAL

Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones… El problema del alquiler asequible en España y, especialmente
en Catalunya, está en estos momentos
en el infierno. La crisis económica derivada del COVID está disminuyendo los
precios, a pesar de que los indicadores
de algunos portales que reflejan los
precios que pide el propietario digan lo
contrario. Los precios reales están bajando, como no puede ser de otra manera
en una situación de recesión económica.
Pero esta fluctuación de los precios no
resolverá el problema de la falta de vivienda asequible.
En vez de tomar el problema de una forma racional y estructurada, nuestras administraciones públicas, especialmente
en Catalunya, aún están actuando con
precipitación, con medidas no consensuadas con el sector y sin un marco a
medio plazo que pueda resolver el grave problema de la inaccesibilidad de
las familias con menos recursos a una
vivienda digna.
Creer que el control de precios, aplicado sobre el sector del mercado libre de
la vivienda, va a facilitar la disminución
de precios reales en el sector es insensato. No tan sólo multitud de estudios
demuestran que a lo que lleva el control de precios es a una disminución de
la oferta a corto plazo, sino que lleva a
los propietarios a buscar clientes más
solventes que puedan pagar rentas más
altas induciendo un fenómeno contrario
al esperado, consistente en precios más
altos o en más pisos vacíos.
Una vez iniciada esta clase de intervención en el mercado, las administraciones
públicas que opten por esta línea se verán obligadas a perseguir a los propietarios con pisos vacíos, a inspeccionar la
calidad de la vivienda y otras medidas

conflictivas, farragosas y de difícil gestión en situación de crisis económica. La
solución al problema de falta de vivienda asequible es el aumento de la oferta,
directamente producida por el sector
público o construida en negociación público privada, como es practica común
en la mayoría de los países europeos.
En España, y en Catalunya en especial,
no se hace ni una cosa ni la otra aún. No
se incrementa la construcción de vivienda pública ni se adquiere porque no hay
capital público suficiente para inmovilizar en edificios en alquiler, ni tampoco se
busca un consenso público-privado para
desarrollar vivienda asequible, más bien
se alienta a la confrontación.
Las medidas necesarias para salir de la
actual crisis del sector pasan por el fomento del sector del alquiler de mercado, normalmente con incentivos fiscales y el fomento igualmente de la oferta
de vivienda asequible por debajo del
precio de mercado. Corresponde al sector público liderar y fomentar, a su vez,
este segundo tramo, el de la vivienda
asequible. El sector público tiene dos
opciones ante esta responsabilidad: la
iniciativa propia y directa o bien la colaboración público privada. Regulaciones
como el control de precios van en la dirección contraria.
La colaboración público-privada, normal
en los países europeos, se centra en tres
aspectos claves, que acaban negociándose: en primer lugar la rentabilidad de
la inversión que en las actuales circunstancias financieras suele ser moderada,
algo por encima de los tipos de interés
de mercado. En segundo lugar, el precio
medio del alquiler que para que sea asequible está por debajo del precio medio
de mercado. En tercer lugar, se negocia
el plazo, la seguridad jurídica y el equilibrio concesional.
El sector público, y en especial los ayuntamientos, puede y debe generar edificabilidad pública para la construcción
de vivienda asequible a través de sus
instrumentos urbanísticos. Al sacar de

la ecuación de la vivienda asequible el
factor precio del suelo, se abre la posibilidad de poner la vivienda asequible
no donde el precio del suelo sea barato
sino donde es necesaria, cerca del puesto de trabajo, como debería ser en una
buena política urbana sostenible, como
promueve la Nueva Agenda Urbana de
Naciones Unidas, así como la Agenda Urbana Europea.
Los parches temporales, como el control
de precios, no son oportunos políticamente porque ahuyenta la inversión privada, que en la actualidad es necesaria.
Algunas de estas reflexiones que están
muy probadas y constatadas a nivel nacional e internacional pueden parecer
contra intuitivas pero no tenerlas en
cuenta no hace más que retrasar la solución real del problema. Corresponde a
los políticos en general explicar las cosas
como son, aunque cueste un mayor esfuerzo de comunicación y no empeorar
las cosas con medidas extemporáneas
o ineficaces. Esta responsabilidad debemos exigírsela más aún a los políticos
progresistas y a los gobiernos de izquierdas en defensa de los intereses reales de
las familias con menos recursos, que son
los que padecen directamente el efecto
de la crisis.
El problema no son los precios del mercado libre, sino la falta de oferta en el
sector de la vivienda asequible. Con
precios regulados, va a disminuir más
si cabe, la ya limitada oferta de vivienda
asequible en alquiler y se ahuyenta al
colaborador necesario, que es el capital
privado no especulativo.
Un problema tan complejo como este,
no puede resolverse sin diálogo con el
sector implicado que, por cierto, está
pidiendo reiteradamente un entorno
favorable a una conversación racional
y eficaz con las administraciones. Mal
reactivaremos el sector de la construcción, tan necesario para capear la crisis
económica actual, con esta clase de propuestas que son, no tan sólo ineficaces
sino que van en el sentido contrario a lo
que dicen que propone.
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Ocupaciones ilegales

UNA VERDADERA LEY ANTIOKUPAS
Alberto Fernández-Díaz
Advocat

Las okupaciones lamentablemente no
son una novedad, pero sí su proliferación, modalidades distintas, y consecuencias. El fenómeno okupa ha evolucionado y aquellas iniciales okupaciones
denominadas “ideológicas” de antaño
ahora se extienden a grupos organizados y mafias que hacen de las okupaciones sus negocios ilícitos.
Ser okupa no puede significar formar
parte de una casta privilegiada que infringe leyes, comete delitos, elude el
pago de impuestos, perturba al vecindario, consume gratis agua, luz y gas, y
por supuesto, disfruta de la propiedad
ajena sin contraprestación alguna. En los
tiempos que acontecen cada vez es más
arraigada la convicción ciudadana de
que vivimos en una sociedad de propietarios sin derechos, vecinos con molestias y okupas sin cortapisas.
Es imprescindible una “Ley antiokupas”
que haga honor a su nombre. De defensa del derecho a la propiedad y a la convivencia vecinal. Un marco legal nítido,
en el que no quepan interpretaciones judiciales distintas, matizables cuando no
contradictorias. Normas que amparen
al propietario mediante desalojos de los
inmuebles okupados sin lentitudes en
los lanzamientos que impidan el retorno
célere del inmueble a su titular y descarte cualquier espacio de impunidad para
sus ocupantes irregulares. Disposiciones
que no admitan distinciones ni discriminaciones en la protección legal de la
propiedad con independencia de que
el titular del derecho sea persona física
o jurídica. Garantías de ley e incentivos
administrativos y fiscales para el arrendador porque la insuficiencia de éstas
es una traba añadida para poder incrementar la oferta de alquiler y reafirmar
su función social.
La propiedad se protege desde una perspectiva penal, civil y administrativa. Para
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ello es imprescindible promover reformas legales y dotar a la administración
de justicia y cuerpos de seguridad de
los recursos materiales y humanos que
permitan la desocupación inmediata. La
hoja de ruta legal debe ser tan sencilla
como expedita: plazos cortos, procedimientos ágiles y mejora de la protección
jurídica. El destino del cambio legislativo no puede ser otro: deslinde de los
conceptos de morada y domicilio, desalojo inmediato en 48 horas, y agravar
las penas. Esta mayor severidad ante las
okupaciones sería de aplicación, entre
otros supuestos, a las promovidas por
grupos organizados o mafias, a quienes
accedan a la propiedad ajena mediante
violencia ejercida o por la duración de la
ocupación. Así mismo debieran ver incrementada su condena el inductor a la
okupación aunque no participe en ella,
ser inhabilitado al funcionario o autoridad que las consienta y elevar la consideración de la infracción administrativa
de leve a grave.
El retraso actual del enjuiciamiento de
las causas penales y la falta de medidas
cautelares en toda su extensión han abonado que el “boom” inmobiliario del momento haya sido el estallido de una “burbuja” okupa que no es ficticia sino real.
Disponer de medidas cautelares para
el desalojo fulminante es fundamental
ante la lentitud exasperante de tener
que esperar hasta recaer sentencia. ¿Por
qué no aplicar modelos donde la policía
puede desalojar sin orden judicial como
en Inglaterra? En este punto destacaría
la necesidad de proteger la propiedad,
y también a los agentes intervinientes,
unificando criterios de intervención de
Fiscalía y Cuerpos y Fuerzas de seguridad, dictándose las pertinentes instrucciones y protocolos comunes que
faciliten la intervención policial y su cobertura jurídica.
El nuevo hábito y filosofía de vida del
okupa ha de pasar de “la patada en la
puerta y adentro” al “o acreditas la propiedad o te vas de la casa” si el ocupante
irregular no es capaz de aportar un título
de permanencia en el inmueble. La nue-

va actitud es poner fin al esperpento o
vergüenza de propietarios pagando indemnizaciones económicas a los okupas
para que se marchen. Si se permite la
simplificación, ¿cómo es posible que si
alguien circula con un coche robado se
le detenga e inmovilice el vehículo sustraído y en cambio no suceda lo mismo
si se entra ilegalmente en una vivienda?
¿La propiedad de un automóvil tiene
mayor protección jurídica que tu casa?
En los tiempos que acontecen al derecho a la propiedad se le suma otro bien
jurídico a proteger: la convivencia vecinal. Las okupaciones deterioran las escaleras de vecinos y los barrios afectando
a la convivencia y degradando los entornos. Son aquellas familias que padecen
la realización de actividades prohibidas,
peligrosas, nocivas o insalubres no consentidas a ningún vecino, cuando no la
alteración de elementos o suministros
comunes y que infringen la seguridad. Ya
no solo el propietario, también la comunidad, debe poder acudir a la autoridad
pública y otras instancias para el cese de
las indicadas actividades sin proceder
al apercibimiento. Esta reflexión sirve
también para los vecinos de futuro y por
ello debe extenderse la protección en
aquellas promociones de viviendas ya
construidas o a punto de ser finalizadas
y pendientes de ser entregadas a sus adquirentes. Es un edificio de propiedad y
quienes serán propietarios, pese a haber
avanzado pagos, verán alterada la entrega y disfrute de su vivienda adquirida.
Un sistema de alarma o la presencia de
vigilancia es importante pero lo imprescindible es el amparo legal preventivo,
disuasorio, efectivo y reactivo.
En estas líneas debieran encaminarse las
distintas iniciativas de cambios legislativos promovidas por algunos grupos parlamentarios y, en breve, se contrastará
el apoyo obtenido para su aprobación o
rechazo. Pero lo que ya es incuestionable es el respaldo ciudadano cada vez
mayor contra las okupaciones. Las movilizaciones de vecinos en las calles han
conseguido ya que la justicia, la policía,
o las administraciones reaccionen y se

proceda a desalojar a okupas molestos
tras las protestas. Si la impunidad de
facto de demasiadas okupaciones no se
frena el hartazgo vecinal se expresará
cada vez con una mayor intensidad en
plantes ante los inmuebles okupados e
incluso con escraches a los propios okupas. Nadie debe tomarse la justicia por
su mano, pero tampoco legisladores y
gobernantes pueden permanecer impasibles ante los atropellos de derechos y
de convivencia.
Aquellos responsables políticos al frente
de las instituciones que oscilan entre el
discurso buenista y la comprensión ha-

cia la ocupación debieran ser consciente
que no corresponde a la propiedad privada subsanar o solventar las carencias
de vivienda social. Esta es una responsabilidad de las administraciones y obligación de nuestros gobernantes. En aquellos supuestos de entradas irregulares en
inmuebles derivadas de un verdadero
estado de necesidad lo que procede, a
la par del lanzamiento, es una actuación
y coordinación de los servicios de emergencia social para atender a las familias
a las que la vida les ha dado la espalda.
Nada impide a concejales y gobiernos
personarse como acusación particular

contra esas mafias carentes de escrúpulos que alquilan los pisos ocupados ajenos a la tragedia de personas y familias
carentes de recursos que precisan acceder a una vivienda o habilitar en las oficinas municipales un servicio de atención
a propietarios y vecinos perjudicados
ante okupaciones irregulares.
Aunar defensa de la propiedad privada,
seguridad ciudadana y convivencia vecinal, compromiso y sentido social para con
quien lo precisa en el acceso a la vivienda no es una colisión de libertades como
algunos pretenden, es un ejercicio pleno
de derechos a proteger y preservar.

Publicades les bases reguladores

CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES DESTINADES A
LA RETIRADA DE RESIDUS AMB AMIANT

El passat 21 de maig el DOGC va publicar la Resolució TES/1068/2020, de 18
de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores que han de regir la convocatòria oberta d’ajudes destinades a la retirada en origen de residus de materials
d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, situats en l’àmbit territorial de Catalunya, i el DOGC núm.8171
del 7 de juliol de 2020 ha publicat la Resolució TES/1586/2020, de 22 de juny,
de convocatòria d’ajudes destinades a la
retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que
continguin amiant situats en l’àmbit territorial de Catalunya.
Aquesta línia de subvencions té per objectiu promoure i fomentar la retirada
de residus de materials d’aïllament i de
la construcció que continguin amiant, i
procurar que aquesta retirada s’efectuï
amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de
la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.
Es consideraran beneficiaris i podran
acollir-se a les ajudes per a la retirada i
gestió dels residus d’amiant els propietaris de béns immobles que continguin
elements d’amiant procedents de la
construcció que impulsin la seva desamiantatge, ja siguin persones físiques o

jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels
residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les
factures presentades amb un màxim de
12.000,00€ per actuació subvencionada.
L’import de l’ajuda inclou la manipulació
i retirada d’amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA, el seu transport,
així com la gestió i tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses
inscrites al Registre general de persones
gestores de residus de Catalunya (RGPGRC). L’import de la subvenció concedida, en cap cas, podrà ser d’una quantitat
que aïlladament o en concurrència amb
subvencions altres entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar
pel beneficiari, d’acord amb l’article 94
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, resultin estrictament
necessàries per a aquesta activitat i es
duguin a terme en el termini i les con-

dicions que determinen aquestes bases
reguladores, d’acord amb l’article 31 de
la Llei 38/2003. En cap cas els béns o
serveis subvencionats no poden superar el valor de mercat. Específicament la
despesa subvencionable aconsegueix
els conceptes de retirada, transport i
tractament dels residus de materials
d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. En el cas d’altres persones físiques o jurídiques, que no siguin
administració pública, i comunitats de
veïns, les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i
a la seva justificació es presentaran mitjançant l’apartat Tràmits del web de la
Generalitat de Catalunya en els termes
que estableix la normativa vigent.
L’import total que s’assigna a la convocatòria per l’any 2020 és de dos milions
d’euros. La concessió de les subvencions
previstes en aquesta convocatòria està
condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de
la resolució de la concessió. El termini
per a presentar sol·licituds en aquesta
convocatòria serà des de la publicació
d’aquesta convocatòria en el DOGC -el
passat 7 de juliol de 2020- fins a esgotarse la disponibilitat pressupostària i en
tot cas fins al 30 de novembre de 2020.
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Actualitat Legislativa

NOVA LÍNIA D’AVALS PER IMPULSAR
LES INVERSIONS D’AUTÒNOMS I
EMPRESES

REGULACIÓ DE CONSUMS
INDIVIDUALS EN INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES D’EDIFICIS

El BOE núm. 205 de 29 de juliol de 2020 va publicar la
“Resolució de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a
l’Empresa, per la que s’estableixen els termes i condicions
del primer tram de la línia d’avals a finançament concedit a
empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar
inversions”.

El BOE núm. 212 de 6 d’agost de 2020 va publicar
el “Reial Decret 736/2020 pel qual es regula
la comptabilització de consums individuals en
instal·lacions tèrmiques d’edificis”, que va entrar en
vigor l’endemà de la seva publicació.

Amb aquesta nova línia d’avals es vol garantir els
préstecs per a la realització de noves inversions,
així com les despeses relacionades amb les mateixes i
amb la millora del procés productiu. També podrà cobrir
necessitats de finançament derivades del pagament
de salaris, factures o venciment d’obligacions
financeres o tributàries, entre d’altres.

Característiques de la Línia d’Avals
La línia d’avals compta amb una dotació de 40.000
milions d’euros. El primer tram activat té un import de
8.000 milions d’euros, dels quals 5.000 es destinaran a
garantir préstecs d’autònoms i pimes, i 3.000 per a la resta
d’empreses.
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) serà l’encarregat de tramitar
la nova línia, mantenint-se el model de col·laboració
publico-privada amb les entitats financeres.
La inversió haurà de fer-se efectiva en el termini de vinti-quatre mesos des de la formalització del préstec.
Les empreses que sol·licitin aquest finançament garantit no
podran tenir la seva seu en paradisos fiscals i els recursos
avalats no es podran utilitzar pel pagament de dividends.
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Aquest Reial Decret regula la instal·lació de
comptadors individuals en els edificis amb sistemes
de calefacció i refrigeració central. La norma s’aprova
en compliment de la normativa de la Unió Europea, que
manté un procediment d’infracció contra Espanya des de
2015 per no haver-la adoptat.
La normativa serà aplicable en edificis amb
sistemes de calefacció o refrigeració construïts
abans de l’aprovació del Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis de 1998, ja que tots els
edificis construïts posteriorment ja estan obligats a
instal·lar dispositius de comptabilització individuals.
Queden exempts de la instal·lació de comptadors
individuals els edificis situats en les zones més
càlides del país (definides en el Codi Tècnic de
l’Edificació) i els supòsits en els quals la inversió no
pugui recuperar-se en un màxim de quatre anys, a
partir dels estalvis que es poden generar. A més, els
consumidors amb la condició de vulnerables podran ser
beneficiaris d’una ajuda directa per al compliment d’aquesta
obligació, amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.
Per a determinar si un immoble ha de procedir a
la instal·lació dels comptadors, el Reial Decret
determina una sèrie de requisits. Amb això,
s’assegura que la instal·lació s’efectua només
en aquells casos en els quals sigui tècnica i
econòmicament viable:
En primer lloc, cal comprovar que l’edificació se situa
en una de les zones tèrmiques a les quals s’aplica la
norma (C, D i E del Codi Tècnic de l’Edificació).
En cas que sigui així, caldrà sol·licitar, almenys,
un pressupost, gratuït i estandaritzat, a un
instal·lador homologat. El pressupost haurà
de determinar si la instal·lació és possible
tècnicament i si és econòmicament rendible.

L’aval garantirà el 80% de les noves operacions
d’autònoms i pimes i el 70% dels préstecs
sol·licitats per la resta d’empreses. S’amplia fins a
vuit anys (enfront dels cinc de la línia de liquiditat)
el termini màxim de cobertura de l’aval, per ajustarlo al major termini d’amortització que requereixen
les inversions.

El Reial Decret estableix dates límit perquè estiguin
actius els dispositius en els edificis que, en tots
els casos, no expiren abans de 2022. No hi haurà,
per tant, una obligació immediata d’adaptar els
habitatges de cara al proper hivern 2020-2021. En
concret, la norma estableix dos terminis: primer, la data
límit per a obtenir almenys un pressupost estandaritzat; i,
segon, la data límit per a tenir activa la instal·lació, que serà
sempre 15 mesos després.

Els autònoms i empreses interessats podran
sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins
l’1 de desembre de 2020.

Els límits temporals per a obtenir almenys un
pressupost acreditatiu són:

Actualitat Legislativa

-

-

1 de febrer de 2021, per a edificis d’ús diferent a
habitatge i, si se situen en la zona climàtica E (la
més freda) edificis de 20 habitatges o més.
1 de juliol de 2021, per a edificis amb menys
de 20 habitatges situats en zona climàtica
E; i immobles amb almenys 20 habitatges
localitzats en zona climàtica D.
1 de desembre de 2021, edificis de menys de 20
habitatges situtas en zona climàtica D; i edificis
d’almenys 20 habitatges en zona climàtica C.
1 de febrer de 2022 per a edificis de menys de
20 habitatges situats en zona climàtica C.

Tenint en compte que el titular haurà de procedir a la
instal·lació en un termini màxim de 15 mesos des de les
dates límit per a demanar pressupost, els comptadors o
repartidors hauran d’estar actius, respectivament, no més
tard de l’1 de maig de 2022; 1 d’octubre de 2022; 1 de
març de 2023; i 1 de maig de 2023.

PROGRAMA D’AJUDES PER A
ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS
El BOE núm. 212 de 6 d’agost de 2020 ha publicat el “Reial
Decret 737/2020, pel que es regula el programa
d’ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica
en edificis existents i es regula la concessió directa
de les ajudes d’aquest programa a les Comunitats
autònomes”, que va entrar en vigor l’endemà de la seva
publicació.
Aquest Reial Decret regula el Programa de
Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE), que
destinarà 300 milions d’euros per a ajudes directes
a actuacions de millora de l’eficiència energètica en
edificis construïts abans de 2007, com pot ser canvi
de l’envolupant tèrmica o la substitució d’antigues
calderes per opcions renovables, com la termosolar
o la geotèrmica.
GESTIÓ AUTONÒMICA
El PREE serà coordinat per l’Institut per a la
Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE). A partir
de les bases reguladores aprovades, les Comunitats

Autònomes hauran de realitzar i publicar la seva
respectiva convocatòria d’ajudes.
A les convocatòries que publiqui cada comunitat es podran
presentar comunitats de propietaris, comunitats d’energies
renovables i comunitats ciutadanes d’energia, propietaris
individuals d’edificis, siguin persones físiques o jurídiques,
agrupacions de propietaris d’edificis, empreses explotadores,
arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses o
proveïdors de serveis energètics, i entitats locals.
La data límit de presentació de sol·licituds vindrà
marcada per cada Comunitat Autònoma en la seva
respectiva convocatòria. En tot cas, mai podrà ser
posterior al 31 de juliol de 2021.
Les Comunitats Autònomes podran, en les seves respectives
convocatòries, realitzar adaptacions per a adequar-les a la
realitat de cada regió. Per tant, el present programa
encara no és d’aplicació directa, sinó que s’haurà
d’esperar a la respectiva convocatòria que, en el
cas de Catalunya, convoqui la Generalitat.
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Les actuacions subvencionables pel PREE corresponen a
tres tipologies:
Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici
Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions
tèrmiques, per exemple, de calefacció, climatització o
producció d’aigua calenta sanitària, amb alternatives
com:
• Substitució energia convencional per energia
solar tèrmica.
• Substitució d’energia convencional per energia
geotèrmica.
• Substitució d’energia convencional per biomassa
en les instal·lacions tèrmiques.
• Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes
de generació no inclosos anteriorment, com la
bomba de calor.
• Millora de l’eficiència energètica de subsistemes
de distribució, regulació, control i emissió de les
instal·lacions tèrmiques. En aquest punt s’inclouen
sistemes de domòtica, sistemes de monitoratge
i altres sistemes digitals que permetin una millor
gestió i la reducció del consum energètic de l’edifici
Millora de les instal·lacions d’il·luminació.
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Les actuacions hauran de realitzar-se sobre un edifici
d’habitatges; un edifici d’habitatge unifamiliar
o un edifici amb ús diferent al d’habitatge, com
poden ser el sanitari, administratiu, docent o cultural.
Excepcionalment, en atenció a la tipologia edificatòria o a
les característiques climàtiques, les comunitats autònomes
podran considerar subvencionables les actuacions sobre un
o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats
individualment o sobre parts d’un edifici.

un estalvi del 25% per aquest concepte.
En qualsevol cas, una de les tipologies d’actuació podrà
ser substituïda per la realització d’una instal·lació solar
fotovoltaica o d’una altra tecnologia renovable de generació
elèctrica, amb o sense acumulació, destinada a l’autoconsum
de l’edifici quan la seva potència instal·lada sigui com a
mínim del 10% de la potència elèctrica contractada.

No seran actuacions subvencionables les realitzades
en edificis de nova construcció, les que suposin
una ampliació que incrementi superfície o volum
construït, i les que comportin un canvi d’ús d’edifici.

REPRESA DEL COMPUT DE TERMINIS
EN LA MODIFICACIÓ DEL CODI
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

En tots els casos, els sol·licitants hauran d’acreditar
que la rehabilitació per a la qual sol·liciten
subvenció millorarà la qualificació energètica total
de l’edifici en, almenys, una lletra mesurada en
l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /
m² any), respecte a la qualificació energètica inicial
de l’edifici.

A la pàgina web oficial del Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE) s’ha publicat una nota informativa sobre la
represa del còmput de terminis en l’aplicació del
Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, de
modificació del Codi Tècnic de l’Edificació.

La quantia de les ajudes serà del 35% del cost de
l’actuació, excepte en el cas de les millores d’eficiència
energètica en instal·lacions d’il·luminació, en els quals
l’ajuda serà del 15%. En cas que s’opti per subvencionar
rehabilitacions en habitatges individuals, el percentatge
serà del 25% en el cas d’envolupants i instal·lacions
tèrmiques, i del 15% en actuacions d’il·luminació.

Cal recordar que l’esmentat Reial Decret és el que fa
referència al “Document Bàsic d’Estalvi d’Energia” i la nova
secció del “Document Bàsic de Salubritat” dedicada a la
protecció dels edificis enfront de l’exposició al gas radó.
Com que a partir de l’1 de juny de 2020 es van reprendre
el còmput de tots els terminis administratius suspesos per
la declaració de l’estat de l’alarma pel Covid-19, la represa
dels terminis d’aplicació del Reial Decret 732/2019, de
modificació del Codi Tècnic de l’Edificació, es realitzarà de
la següent manera:


Aplicació voluntària i obligatòria del Reial
Decret 732/2019
El termini de 6 mesos d’aplicació voluntària del Reial
Decret 732/2019, la data de finalització del qual
original era el 27 de juny de 2020, finalitzarà el 23 de
setembre de 2020, sent obligatòria la seva aplicació
per a totes aquelles obres que sol·licitin llicència
municipal a partir del 24 de setembre de 2020.



Obres per a les quals s’hagués obtingut llicència
entre el 28 de desembre de 2019 i el 14 de març
de 2020
La determinació de la data abans de la qual haurà de
començar l’obra o, en cas contrari, haurà d’adaptar-se
al Reial Decret 732/ 2019 té una certa complexitat. Cal
consultar la pàgina web oficial del CTE.



Obres per a les quals s’hagués obtingut llicència
entre el 14 de març de 2020 i l’1 de juny de 2020
Aquelles obres per a les quals s’hagués obtingut llicència
municipal entre el 14 de març de 2020 i l’1 de juny de
2020 i els projectes de les quals no estiguessin adaptats
al Reial Decret 732/2019, a l’efecte d’aplicació d’aquest
Reial Decret, hauran de començar en el termini previst
en la pròpia llicència, comptabilitzat a partir de l’1 de
juny, o bé, a falta de previsió de termini en el propi
atorgament de llicència, en el termini de sis mesos des
de l’1 de juny de 2020. En cas contrari hauran d’adaptar
els seus projectes a les modificacions del CTE aprovades
en el Reial Decret 732/2019.

INCENTIU A L’EFICIÈNCIA
A fi d’incentivar aquelles actuacions més eficients, s’estableix
una millora per a les sol·licituds que elevin la qualificació
energètica de l’edifici fins a l’etiqueta energètica «A» o
«B», en l’escala de CO2, o bé, incrementin en dues lletres
la qualificació energètica de partida. Si s’aconsegueix la
classe «A», la millora és del 15%; serà del 10% en el cas
d’arribar a la lletra «B»; i del 5%, si l’increment és de dues
lletres respecte a la situació de partida.
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En aquesta mateixa línia, també s’incentiven les actuacions
integrades, és a dir, aquelles que escometin millora en
dues o més tipologies. En aquest cas, la millora sobre el
percentatge inicial serà del 20%. Per acceder-hi el PREE
estableix condicions: d’un costat, una de les millores ha de
ser sobre l’envolupant tèrmica i ha de suposar una disminució
mínima de la demanda global de calefacció i refrigeració del
30%; i, d’un altre, aquesta mesura ha de combinar-se amb
una altra actuació sobre la instal·lació tèrmica que suposi,
almenys, la substitució del 60% de la potència de generació
tèrmica existent o, en el cas dels edificis d’ús diferent a
l’habitatge, amb millores sobre la il·luminació que impliquin

Ens mouen les persones
Solucions a l’alçada dels entorns més exigents
Una manera més intel·ligent de desplaçar-te.
Solucions flexibles per a tots els segments.
Estalvia energia amb la nostra tecnologia altament eco eficient.
Disseny exclusiu al teu abast.

in
www.orona.es

ESTADÍSTICA

EVOLUCIÓ SECTOR IMMOBILIARI
2n trimestre 2020
Habitatges iniciats i acabats a les comarques de Girona, segons tipologia edificatòria
Unifamiliars aïllats

Unifamiliars adossats

Plurifamiliars en bloc

60

45

30

Unifamiliars aïllats

Unifamiliars aïllats

200

Unifamiliars adossats

Unifamiliars adossats

Selva

Ripollès

Pla de l'Estany

Gironès

Garrotxa

Cerdanya

Baix Empordà

0

Alt Empordà

15

Plurifamiliars en bloc

Plurifamiliars en bloc

150
200

100

150

50

Unifamiliars aïllats
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FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Agenda Urbana 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, Riu de Cerdanya

200

Unifamiliars adossats

Selva

Selva

Ripollès
Ripollès

Pla de l'Estany

Pla de l'Estany

Gironès

Garrotxa
Garrotxa

Gironès

Cerdanya
Cerdanya

Baix Empordà

0

Baix Empordà

50

Alt Empordà

0

Alt Empordà

100

Plurifamiliars en bloc

ESTADÍSTICA

Nombre d’Hipoteques Urbanes constituïdes per comunitats autònomes
Habitatges

Urbanes

Andalusia
Arag—
ó

Astúries
Astœ
ries
Balears
Canˆries
à

Habitatges

Urbanes

Cantˆbria
à
Castella i Lle—
ó
Castella La Manxa
Catalunya

12.663

15.862

Com. Valenciana
Extremadura
Gal’cia
í
La Rioja
Madrid
Mœrcia
Múrcia
Navarra
Pa’s Basc
País
Ceuta i Melilla

Província de Girona

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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L’agremiat pregunta
Remei Juanola Casals - Gerent
• En un supòsit de cancel·lació d’hipoteca, qui

és el subjecte passiu a efectes de l’impost sobre
actes jurídics documentats?

En quant al subjecte passiu, l’article 29 del Text refós
de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, preveu el següent:
“Serà subjecte passiu l’adquirent del bé o del dret i, en
el seu defecte, les persones que insten o sol·liciten els
documents notarials.
Quan es tracti d’escriptures de préstec amb garantia
hipotecària, es considerarà subjecte passiu al prestador”.
La cancel·lació d’hipoteca ha quedat fora de l’àmbit
d’aplicació de la regla, ja que el que es cancel·la no
és el préstec hipotecari. La cancel·lació d’hipoteca
constitueix l’últim acte de l’existència del préstec, que
va començar amb la seva constitució i va finalitzar amb
la seva amortització total.
Extingida l’obligació principal, s’extingeix també
l’accessòria, però queda per formalitzar la seva inscripció
en el Registre de la Propietat. Ara bé, el que s’atorga
en l’escriptura pública és la cancel·lació de la garantia
hipotecària, no la del préstec.
Per tant, el subjecte passiu serà el deutor hipotecari.
Cal recordar, però, que la cancel·lació d’hipoteca està
exempta segons disposa la norma, per la qual cosa la
determinació del subjecte passiu només l’afectarà a
efectes del compliment de les obligacions formals.
• Les companyies de serveis ens poden demanar
la llicència de primera ocupació per contractar
els subministraments, un cop acabat l’edifici?

No, des de l’1 de març de 2012 la llicència de primera
ocupació ha estat substituïda per la comunicació
prèvia. Aquesta comunicació s’ha d’acompanyar de la
certificació del facultatiu que acrediti l’acabament de
les obres i que l’edificació està en condicions de ser
utilitzada. Aquest aspecte està regulat a l’article 187
bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme:
“Actes subjectes a comunicació prèvia
Estan subjectes a la comunicació prèvia, els actes
següents:
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.”
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D’altra banda, l’únic document que han d’exigir les
companyies de subministraments per donar d’alta els
habitatges és la cèdula d’habitabilitat, tal com determina
l’article 26 apartat 3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge:
“3. La cèdula d’habitabilitat és el document que han
d’exigir les empreses subministradores d’energia elèctrica,
aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis, per a la
contractació de serveis i subministraments a l’habitatge. En
el cas d’habitatges protegits destinats a primera ocupació,
el document exigible és la qualificació definitiva.”

• Hem llogat un habitatge i s’ha demanat a
l’arrendatari un mes com a fiança i dos mesos
més de garantia. Aquesta garantia també ha de
tributar en concepte de transmissió patrimonial?

Per determinar la tributació que correspon a la garantia
addicional del contracte de lloguer, cal tenir present
l’article 569-12 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del
Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als
drets reals, que disposa:
“Concepte de penyora
El dret de penyora, que es pot constituir sobre béns
mobles, valors, drets de crèdit o diners en garantia del
compliment de qualsevol obligació, faculta al creditor
a posseir-los, per ell mateix o per una tercera persona
si s’ha pactat, i en cas d’incompliment de l’obligació
garantida, a sol·licitar-ne la realització del valor.”
És a dir, que els anomenats “dipòsits en garantia”
poden constituir en realitat una penyora, i com a tal
tributaran. En aquest sentit, cal indicar que la constitució
de la penyora a títol particular, és a dir fora de l’àmbit
d’activitats empresarials o professionals, està subjecte
a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses.
Amb el benentès que la garantia addicional constituïda
en el marc d’un contracte de lloguer d’habitatge, és
en realitat una penyora, està subjecta a la modalitat
impositiva de transmissions patrimonials oneroses,
essent el tipus impositiu de l’1%.
• Quina documentació és necessària per
sol·licitar la qualificació com habitatge de
protecció oficial, dels habitatges existents amb
cèdula d’habitabilitat vigent?

La documentació que cal presentar per a sol·licitar la
qualificació com a habitatges amb protecció oficial pels
habitatges existents amb cèdula d’habitabilitat vigent
és la següent:
• Fotocòpia del DNI o NIF del Sol·licitant
• Certificat del Registre de la Propietat acreditatiu
de la titularitat dels habitatges i de la inexistència
de càrregues i gravàmens que n’impedeixin l’ús
• Número d’identificació de la cèdula d’habitabilitat
• Informe tècnic que acrediti la solidesa i el
funcionament correcte de les instal·lacions generals
de l’edifici on està ubicat l’habitatge
• Informe tècnic que acrediti la superfície útil dels
habitatges, que distingeixi la interior de l’exterior,
de les habitacions i dels annexos
• Plànol de distribució interior dels habitatges i de
la planta d’accés
• Fotografia de la façana
• En el cas d’habitatges amb contracte de lloguer
vigent en el moment de la sol·licitud de qualificació,
cal aportar còpia del contracte i del corresponent
justificant del dipòsit de la fiança a l’Incasol.

•
•
•
•
•
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URBANISME

BOP núm. 109 de 8 de juny de 2020
Anunci núm. 3.521 de l’Ajuntament de
Peralada: Suspensió de l’atorgament
de llicències de parcel·lació de
terrenys,
d’edificació,
reforma,
rehabilitació o enderrocament de
construccions dins l’àmbit comprès
per les parcel·les situades al carrer
Germans Serra i Bonal amb la finalitat
d’estudiar la modificació puntual del
POUM núm. 8.
DOGC núm. 8.150 de 9 de juny
de 2020
Edicte de l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro: Aprovació definitiva
del Pla parcial del sector SUD 7
Eixample Castell 1.
BOP núm. 111 de 10 de juny de
2020
Edicte núm. 3.462 de l’Ajuntament
de Llagostera: Aprovació inicial de
la modificació puntual del POUM per
modificar els art. 108, 111, 113 bis i 114
bis de les normes urbanístiques, amb
la finalitat d’eliminar l’obligatorietat
de fer la coberta inclinada en les
edificacions situades en sòl urbà amb
les qualificacions urbanístiques zona
residencial suburbà, zona ciutat jardí,
zona d’edificació en filera i zona de
dotacions privades.
DOGC núm. 8.153 de 12 de
juny de 2020
Edicte de 3 de juny de 2020 sobre
un acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona referent al
municipi de Lloret de Mar.
Exp.: 2018/068086/G, Modificació
del POUM en relació amb els
articles 151 i 152 de la normativa
urbanística a les regulacions de les
subzones de la clau 2.2.
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BOP núm. 115 de 16 de juny de
2020
Edicte núm. 3.700 de l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro: Aprovació
definitiva del Projecte de reparcel·lació
del Polígon d’Actuació PA32 – Oest de
Sant Pol 2.
BOP núm. 116 de 17 de juny de
2020
Edicte núm. 3.745 de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols: Aprovació inicial
de la modificació puntual de POUM-34 a
l’àmbit del PA-24 Joan Bordàs.
BOP núm. 117 de 18 de juny de
2020
Edicte núm. 3.815 de l’Ajuntament de
La Bisbal d’Empordà: Aprovació
inicial de la modificació del POUM
núm. 2, referent a la normativa del
Pla General d’Ordenació Urbana i de
la normativa del Catàleg de Masies.
BOP núm. 120 de 23 de juny de
2020
Edicte núm. 4.078 de l’Ajuntament
de Girona: Aprovació inicial de la
modificació puntual del PGOU núm.
71 – PA 53 Santa Coloma – Fecsa.
BOP núm. 120 de 23 de juny de
2020
Edicte núm. 4.090 de l’Ajuntament de
Girona: Aprovació inicial del projecte
d’urbanització PA-105 – C/ Dr. Oliva i Prat.
BOP núm. 123 de 29 de juny de
2020
Anunci núm. 4.243 de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva: Aprovació
inicial de la modificació puntual de les
normes subsidiàries del planejament
per modificar el límit entre la zona
“industrial 1000 central” i “Industrial
800 central” del Polígon Central UA8.

DOGC núm. 8.154 de 15 de
juny de 2020
Anunci de l’Ajuntament de Figueres:
Aprovació definitiva del projecte de
reparcel·lació voluntària de la unitat
d’actuació Interdiesel, delimitada pel
Pla general d’ordenació urbana.

BOP núm. 133 de 13 de juliol de
2020
Edicte núm. 4.582 de l’Ajuntament
de Palafrugell: Atorgament d’una
nova aprovació inicial a l’expedient de
modificació puntual núm. 6 del POUM,
per a l’ordenació de la façana sud del nucli
i aclariment de les determinacions de
l’article 211 de les normes urbanístiques.

BOP núm. 115 de 16 de juny de 2020
Edicte núm. 3.707 de l’Ajuntament
de Cassà de la Selva: Informació
pública
de
la
proposta
de
reparcel·lació dels polígons d’actuació
urbanística PAU 1 i PAU 2.

BOP núm. 133 de 13 de juliol de 2020
Edicte núm. 4.624 de l’Ajuntament
de Ripoll: Aprovació inicial de la
modificació puntual núm. 28 del
POUM de desclassificació del sector
de sòl urbanitzable delimitat SUD-2

“Palou” com a sòl no urbanitzable.
BOP núm. 134 de 14 de juliol de 2020
Edicte núm. 4.652 de l’Ajuntament
de Roses: Aprovació inicial de la
modificació puntual núm. 6/2020
del PGOU a la carretera de l’estació
de Vilajuïga, Km. 2.
DOGC núm. 8.177 de 15 de
juliol de 2020
Anunci de l’Ajuntament de Roses:
Suspensió de la tramitació de llicències
i determinats procediments a l’efecte
de redactar una modificació puntual
del Pla general d’ordenació urbana, a
l’àmbit de les urbanitzacions del Mas
Boscà i del Mas Fumats.
BOP núm. 137 de 17 de juliol de 2020
Edicte núm. 4.784 de l’Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni: Aprovació
definitiva del text refós del projecte
d’urbanització del PAU 44 David.
BOP núm. 143 de 27 de juliol de
2020
Edicte núm. 5.066 de l’Ajuntament
de Vilafant: Aprovació inicial del
projecte de reparcel·lació de la
UA10 “Closes d’en Clarà 2”.
BOP núm. 143 de 27 de juliol de
2020
Edicte núm. 5.068 de l’Ajuntament
de Vilafant: Aprovació inicial del
projecte d’urbanització del Pac-12
Closes d’en Clarà 1.
BOP núm. 144 de 28 de juliol de
2020
Edicte núm. 5.121 de l’Ajuntament
d’Olot: Aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla Parcial sector les Fonts
Polígon B – Illes 5, 6A i 8.
BOP núm. 162 de 21 d’agost de
2020
Edicte núm. 5.987 de l’Ajuntament de
Blanes: Aprovació inicial, condicionat
a l’aprovació del POUM, del projecte
d’urbanització del sector PAU-14
peixos Ros.
BOP núm. 163 de 24 d’agost de
2020
Edicte núm. 6.016 de l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries: Aprovació
definitiva de l’Ordenança Municipal
reguladora
dels
procediments
d’intervenció en les obres.
BOP núm. 167 de 28 d’agost de 2020
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Anunci núm. 6.139 de l’Ajuntament
de Begur: Aprovació definitiva de la
modificació del Pla Parcial Urbanístic
del Sector S-21 “Montcal-2”.
BOP núm. 168 de 31 d’agost de
2020
Anunci núm. 6.153 de l’Ajuntament
de Begur: Aprovació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació voluntària
pel Polígon d’Actuació P-11.a Van de
Walle (hoteler), sa Riera.
HABITATGE

DOGC núm. 8.146 de 3 de juny
de 2020
Resolució TES/1199/2020, de 29 de
maig, de suspensió de la presentació
de sol·licituds dels ajuts per contribuir
a minimitzar l’impacte econòmic i
social de la COVID-19 en els lloguers
de l’habitatge habitual.
DOGC núm. 8.150 de 9 de juny
de 2020
Resolució TES/1236/2020, de 4 de
juny, per la qual s’obre la convocatòria
per a la concessió, en règim de
concurrència pública competitiva,
de 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.
DOGC núm. 8.151 de 10 de
juny de 2020
Edicte de l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro: Aprovació inicial de
l’ordenança reguladora d’habitatges
d’ús turístic.
DOGC núm. 8.152 d’11 de juny
de 2020
Resolució TES/1288/2020, de 8 de
juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència
pública no competitiva, per a entitats
que han adquirit habitatges amb un
préstec bonificat mitjançant els drets
de tanteig i retracte o compra directa,
per destinar-los a lloguer social.
DOGC núm. 8.157 de 18 de
juny de 2020
Resolució TES/1395/2020, de 15 de
juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió en
règim de concurrència no competitiva,
de subvencions per al foment de la

rehabilitació d’edificis de tipologia
residencial.
DOGC núm. 8.158 de 19 de
juny de 2020
Resolució TES/1428/2020, d’11 de
juny, per la qual s’obre la convocatòria
per a la concessió de subvencions,
en règim de concurrència pública no
competitiva, per a entitats que han
adquirit habitatges amb un préstec
bonificat, mitjançant els drets de
tanteig i retracte o compra directa,
per destinar-los a lloguer social.
DOGC núm. 8.164 de 29 de
juny de 2020
Resolució TES/1487/2020, de 19 de
juny, per la qual s’obre la convocatòria
per a la concessió, en règim de
concurrència pública no competitiva,
d’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 per a l’any
2020.
DOGC núm. 8.170 de 6 de juliol
de 2020
Resolució
TES/1563/2020,
de
29 de juny, per al qual s’obre la
convocatòria per a la concessió, en
règim de concurrència pública no
competitiva, de les subvencions per
a obres d’arranjament en l’interior
dels habitatges per a persones
grans per a l’any 2020.
DOGC núm. 8.170 de 6 de juliol
de 2020
Resolució TES/1566/2020, de 29 de
juny, per la qual s’obre la convocatòria,
en règim de concurrència pública no
competitiva, per a l’accés a ajuts en
forma de préstecs a comunitats de
propietaris per al finançament d’obres
de rehabilitació d’edificis d’habitatges
per a l’any 2020.
DOGC núm. 8.183 de 22 de
juliol de 2020
Resolució
TES/1755/2020,
de
17 de juliol, per la qual s’obre la
convocatòria per a la concessió,
en règim de concurrència pública
competitiva, de 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.

FISCAL

BOP núm. 108 de 5 de juny de 2020
Edicte núm. 3.397 de l’Ajuntament de
Blanes: Aprovació provisional de la
modificació de diverses ordenances
fiscals de l’exercici 2020.
BOP núm. 108 de 5 de juny de 2020
Edicte núm. 3.379 de l’Ajuntament de
Celrà: Aprovació inicial de les bases
per a l’atorgament de subvencions
per rehabilitar les façanes del nucli
antic.
DOGC núm. 8.152 d’11 de juny
de 2020
Decret Llei 23/2020, de 9 de juny, de
mesures urgents en matèria tributària.
DOGC núm. 8.157 de 18 de
juny de 2020
Decret Llei 25/2020, de 16 de juny,
de mesures extraordinàries en
matèria social i de caràcter fiscal i
administratiu.
BOP núm. 117 de 18 de juny de 2020
Edicte núm. 3.789 de l’Ajuntament de
Bescanó: Aprovació provisional de la
modificació de les ordenances fiscals
següents: Ordenança fiscal núm. 2,
reguladora de l’IBI i Ordenança fiscal
núm. 5, reguladora de l’ICIO.
BOP núm. 119 de 22 de juny de 2020
Edicte núm. 4.112 de l’Ajuntament
de Pals: Aprovació definitiva de
la modificació de les ordenances
fiscals següents: Impost sobre
béns immobles i impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
BOP núm. 121 de 25 de juny de 2020
Edicte núm. 3.993 de l’Ajuntament
de Palafrugell: Aprovació definitiva
de la modificació de l’ordenança fiscal
núm. 3, reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
BOP núm. 129 de 7 de juliol de 2020
Edicte núm. 4.525 de l’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà: Aprovació
inicial de la modificació de les
ordenances fiscals 2020 motivada
per la crisi de la COVID-19.
BOP núm. 133 de 13 de juliol de 2020
Edicte núm. 4.725 de l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro: Convocatòria
de subvencions destinades a despeses
de lloguer de persones en risc d’exclusió
social per motius del COVID19.
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BOP núm. 135 de 15 de juliol de
2020
Edicte núm. 4.869 de l’Ajuntament
de l’Escala: Convocatòria de
subvencions per a la concessió
d’ajuts per al foment de la
rehabilitació d’habitatges i edificis
en el nucli antic per a l’exercici 2020.
BOP núm. 142 de 24 de juliol de
2020
Edicte núm. 5.101 de l’Ajuntament de
Llagostera: Aprovació inicial de les
bases reguladores de les subvencions
destinades a despeses de lloguer per a
persones en risc d’exclusió residencial
per motius de la Covid-19.
BOP núm. 154 d’11 d’agost de
2020
Edicte núm. 5.781 de l’Ajuntament
de Cassà de la Selva: Extracte
de la convocatòria per a l’any
2020, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions per
a la rehabilitació d’edificis i façanes.
BOP núm. 158 de 17 d’agost de
2020
Anunci núm. 5.813 de l’Ajuntament
de Figueres: Aprovació inicial de les
bases reguladores de la concessió de
subvencions destinades a la millora i a
la rehabilitació d’habitatges, fomentar
el seu ús i evitar la seva degradació.
TÈCNICA

BOP núm. 107 de 4 de juny de
2020
Edicte núm. 3.340 de l’Ajuntament
d’Olot: Aprovació inicial de l’ordenança
municipal sobre integració de captadors
d’energia solar.
DOGC núm. 8.151 de 10 de
juny de 2020
Resolució TES/1218/2020, de 29 de
maig, per la qual s’amplia l’import
màxim de la dotació econòmica
destinat a 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, d’acord amb la Resolució
TES/1805/2019, de 21 de juny.
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DOGC núm. 8.160 de 23 de
juny de 2020
Resolució TES/1455/2020, de 17 de
juny, de convocatòria d’ajuts per a la
utilització d’àrid reciclat dels residus

de la construcció amb marcatge CE
en obres promogudes pels ens locals
i empreses públiques municipals de
Catalunya.

de juny, de mesures socials de
reactivació de l’ocupació i protecció
del treball autònom i de competitivitat
del sector industrial.

BOP núm. 128 de 6 de juliol de 2020
Edicte núm. 4.473 de l’Ajuntament
de Palamós: Aprovació de les bases
reguladores per a l’atorgament de
subvencions per a la rehabilitació
de façanes per a l’exercici 2020.

BOE núm. 194 de 16 de juliol de 2020
Llei 1/2020, de 15 de juliol, per
la que es deroga l’acomiadament
objectiu per faltes d’assistència
al treball establert a l’article 52.d)
del text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre.

DOGC núm. 8.171 de 7 de juliol
de 2020
Resolució TES/1586/2020, de 22
de juny, de convocatòria 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.
BOP núm. 138 de 20 de juliol de 2020
Edicte núm. 4.849 de l’Ajuntament
de Pals: Aprovació inicial de la
modificació de l’ordenança municipal
del soroll i les vibracions.
BOP núm. 142 de 24 de juliol de
2020
Edicte núm. 5.024 de l’Ajuntament
de Bescanó: Aprovació inicial de
l’ordenança reguladora de la gestió de
residus de la construcció i demolició.
BOE núm. 212 de 6 d’agost de
2020
Reial Decret 736/2020, de 4 d’agost,
pel que es regula la comptabilització de
consums individuals en instal·lacions
tèrmiques d’edificis.
BOE núm. 212 de 6 d’agost de 2020
Reial Decret 737/2020, de 4 d’agost,
pel que es regula el programa d’ajudes
per a actuacions de rehabilitació
energètica en edificis existents i
es regula la concessió directa de
les ajudes d’aquest programa a les
comunitats autònomes.
BOP núm. 159 de 18 d’agost de 2020
Edicte núm. 5.984 de l’Ajuntament de
Banyoles: Extracte de la convocatòria
de subvencions per a la restauració i
rehabilitació de façanes d’immobles
per a l’any 2020.
LABORAL

BOE núm. 178 de 27 de juny de 2020
Reial Decret-llei 24/2020, de 26

ECONÒMIC-FINANCER

BOE núm. 154 d’1 de juny de
2020
Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de
maig, pel que s’estableix l’ingrés
mínim vital.
DOGC núm. 8.147 de 4 de juny
de 2020
Decret Llei 21/2020, de 2 de juny,
de mesures urgents de caràcter
econòmic, cultural i social.
DOGC núm. 8.162 de 25 de
juny de 2020
Resolució EMC/1478/2020, de 22
de juny, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la concessió de
subvencions a autònoms i empreses
del sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les
conseqüències de la COVID-19.
BOE núm. 178 de 27 de juny de
2020
Resolució de 25 de juny de 2020,
de la Secretaria General del Tresor
i Finançament Internacional, per la
que es publica el tipus legal d’interès
de demora aplicable a les operacions
comercials durant el segon semestre
natural de l’any 2020.
BOE núm. 185 de 6 de juliol de
2020
Reial Decret-llei 25/2020, de 3
de juliol, de mesures urgents per
recolzar la reactivació econòmica i
l’ocupació.
BOE núm. 187 de 8 de juliol de
2020
Reial Decret-llei 26/2020, de 7 de
juliol, de mesures de reactivació
econòmica per fer front a l’impacte
del COVID-19 en els àmbits de
transports i habitatge.
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Núm. consulta: V1346-20
Pregunta: La consultante es una entidad mercantil
dedicada a la actividad de promoción y compraventa de
inmuebles que es propietaria de tres locales comerciales
que no han sido objeto de ninguna transmisión desde
su promoción. Uno de los locales es objeto de un
arrendamiento con opción de compra desde 2014,
siendo la fecha de ejercicio de dicha opción de compra
en 2023. La consultante va a transmitir dicho local a una
entidad mercantil, que no es la arrendataria titular de la
referida opción de compra sino otra mercantil distinta.
Si dicha transmisión se encuentra exenta del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Contestación1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, establece que “estarán sujetas al Impuesto las
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas
en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o
profesionales a título oneroso, con carácter habitual u
ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial
o profesional, incluso si se efectúan a favor de los
propios socios, asociados, miembros o partícipes de las
entidades que las realicen.”.
El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto
señala que “se entenderán realizadas en el desarrollo
de una actividad empresarial o profesional:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios
efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando
tengan la condición de empresario o profesional.
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros
de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes
o derechos que integren el patrimonio empresarial o
profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas
con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades
económicas que determinan la sujeción al Impuesto.”.
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán
empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido:

“a) Las personas o entidades que realicen las actividades
empresariales o profesionales definidas en el apartado
siguiente de este artículo”.
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios
o profesionales quienes realicen exclusivamente
entregas de bienes o prestaciones de servicios a título
gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra
siguiente.
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b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en
contrario.

c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o
prestaciones de servicios que supongan la explotación
de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener
ingresos continuados en el tiempo.
En particular, tendrán
arrendadores de bienes.

dicha

consideración

los

d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos
o la promoción, construcción o rehabilitación de
edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta,
adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea
ocasionalmente.
(…).”.
En este sentido, el apartado dos, de este artículo
5, 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 particular, tienen esta consideración las actividades
extractivas, de fabricación, comercio y prestación de
servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales,
ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el
ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.
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, de acuerdo con el artículo 20.Uno.22º
de la Ley 37/1992, estarán exentas del Impuesto:

“22º. A) Las segundas y ulteriores entregas de
edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen
enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada
su construcción o rehabilitación.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará
primera entrega la realizada por el promotor que
tenga por objeto una edificación cuya construcción o
rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá
la consideración de primera entrega la realizada por el
promotor después de la utilización ininterrumpida del
inmueble por un plazo igual o superior a dos años por
su propietario o por titulares de derechos reales de goce
o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin
opción de compra, salvo que el adquirente sea quien
utilizó la edificación durante el referido plazo. No se
computarán a estos efectos los períodos de utilización
de edificaciones por los adquirentes de los mismos en
los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud
se efectuaron las correspondientes transmisiones.
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(…).”.
3.- De acuerdo con el escrito de consulta, el local objeto
de consulta ha sido objeto de un arrendamiento con
opción de compra por un período superior a dos años
antes de su previsible transmisión.
El régimen de arrendamiento con opción de compra fue
objeto de revisión por este Centro directivo en diversas
contestaciones, dónde se concluyó que las viviendas o
locales afectos a este régimen tenían la consideración
de existencias y no de bienes de inversión.
En concordancia con esta afirmación para la adquisición
de estos inmuebles y la posible aplicación del concepto
de segunda entrega de edificaciones del artículo
20.Uno.22º de la Ley 37/1992, se estableció lo siguiente:

“Una cuestión adicional que debe aclararse, ya que
ha podido plantear dudas en este contexto, es la
interacción del concepto de primera entrega contenido
en el artículo 20.uno.22º de la Ley del Impuesto con
la exclusión de la exención en los arrendamientos con
opción de compra contenida en la letra d´) del artículo
20.uno.23º de la misma Ley.
Para determinar si la entrega de una edificación está
exenta del Impuesto hay que acudir a lo dispuesto en
el artículo 20.uno.22º, según el cual estarán exentas
“las segundas y ulteriores entregas de edificaciones,
incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas,
cuando tengan lugar después de terminada su
construcción o rehabilitación.”.
Continúa dicho precepto estableciendo lo siguiente:

(…) A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se
considerará primera entrega la realizada por el promotor
que tenga por objeto una edificación cuya construcción
o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá
la consideración de primera entrega la realizada por el
promotor después de la utilización ininterrumpida del
inmueble por un plazo igual o superior a dos años por
su propietario o por titulares de derechos reales de goce
o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin
opción de compra, salvo que el adquirente sea quien
utilizó la edificación durante el referido plazo. No se
computarán a estos efectos los períodos de utilización
de edificaciones por los adquirentes de los mismos en
los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud
se efectuaron las correspondientes transmisiones.
Del tenor literal del último párrafo transcrito se deduce
que el legislador ha querido que el uso de la vivienda
durante un plazo prudencial –por lo menos, dos añosagote la primera entrega, pero, a la vez, ha establecido
la cautela de que dicho uso no se compute y, por
tanto, no agote la primera entrega, cuando se realice

por quien será su propietario en última instancia,
con el objetivo claro de evitar posibles esquemas de
minoración artificial de la base imponible aprovechando
indebidamente la exención del arrendamiento.
Ahora bien, debe significarse que el precepto se refiere de
forma expresa a uso, entre otros, en virtud de contratos
sin opción de compra; quiere ello decir que el uso en
virtud de contratos con opción de compra, por muy
dilatados o sucesivos en el tiempo que sean, no pueden
agotar nunca la primera entrega. Este último aspecto
es de gran importancia, ya que es determinante de que
por más contratos que se sucedan de arrendamiento
con opción de compra, seguirá siendo de aplicación
la exclusión de la letra d´) del artículo 20.uno.23º de
la Ley 37/1992, y, por tanto, estos arrendamientos
seguirán estando sujetos y no exentos del Impuesto
como vía de traslado al consumo final del valor añadido
de la promoción inicial.”.
En consecuencia, la entrega del local objeto de consulta
tendrá la consideración de primera entrega a efectos
del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se encontrará
sujeta y no exenta del mismo al tipo impositivo general
del 21 por ciento.
Núm. consulta: V1856-20
Pregunta: La sociedad A tiene por objeto social la
realización de toda clase de actividades comprendidas en
el sector inmobiliario, incluyendo la adquisición, venta,
tenencia, administración, explotación y arrendamiento
de toda clase de inmuebles. Siendo propietaria de
diversos inmuebles. Los socios de la sociedad A tienen
a su vez otra entidad, sociedad B, que se dedica a la
arquitectura de interiores y a desarrollar proyectos
llave en mano de mejora de inmuebles, remodelación
e interiorismo.
La sociedad A tiene un patrimonio neto importante
siendo necesario mejorar su rentabilidad mientras
que la sociedad B viene teniendo resultados negativos
muy importantes debido fundamentalmente a no tener
una financiación suficiente que le permita desarrollar
proyectos de mayor envergadura y ser capaz de generar
con los mismos un resultado positivo.
Los órganos de administración de ambas entidades
se están planteando realizar una fusión entre las
sociedades. Los motivos económicos que impulsan la
realización de estas operaciones son los siguientes:
- Dotar a la sociedad A de una actividad más amplia y
dedicarse además de alquilar sus activos a remodelarlos
y conseguir una mejor rentabilidad.
- Que la sociedad B obtenga un apoyo financiero a
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efectos de tener una mejor financiación.
- Inyectar dinero a la empresa resultante mediante la
venta de algún inmueble.
1. Si la operación descrita puede acogerse al régimen
fiscal previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades y si existen motivos
económicos válidos.
2. Si se vendiese un inmueble de la sociedad A la
plusvalía se podría compensar con las bases imponibles
negativas de la sociedad B.
Contestación: Se parte de la hipótesis que la empresa
absorbente será la sociedad A y la absorbida la sociedad
B.
El artículo 76.1 de la la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS)
establece que:

“1. Tendrán la consideración de fusión la operación por
la cual:
a) Una o varias entidades transmiten en bloque a
otra entidad ya existente, como consecuencia y en
el momento de su disolución sin liquidación, sus
respectivos patrimonios sociales, mediante la atribución
a sus socios de valores representativos del capital social
de la otra entidad y, en su caso, de una compensación en
dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal
o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al
nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.
(…)”.
En el ámbito mercantil, los artículos 22 y siguientes
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, establecen
condiciones y requisitos para la realización de una
operación de fusión.
En el escrito de la consulta se manifiesta que las
entidades A y B pretenden fusionarse a través de
una fusión por absorción, por tanto, si la operación
proyectada se realiza en el ámbito mercantil al amparo
de lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, y
cumple además lo dispuesto en el artículo 76.1 de la
LIS, dicha operación podría acogerse al régimen fiscal
establecido en el Capítulo VII del Título VII de la LIS en
las condiciones y requisitos exigidos en el mismo.
Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige
analizar lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS según
el cual:

“2. No se aplicará el régimen establecido en el presente
capítulo cuando la operación realizada tenga como
principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En
particular, el régimen no se aplicará cuando la operación
no se efectúe por motivos económicos válidos, tales
26 como la reestructuración o la racionalización de las

actividades de las entidades que participan en la
operación, sino con la mera finalidad de conseguir una
ventaja fiscal.
(…)”.
Este precepto recoge de forma expresa la razón de
ser del régimen especial de las fusiones, escisiones,
aportaciones de activos, canje de valores y cambio
de domicilio social de una Sociedad Europea o una
Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro
a otro de la Unión Europea, que justifica que a las
mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar
del régimen establecido para esas mismas operaciones
en el artículo 17 de la LIS. El fundamento del régimen
especial reside en que la fiscalidad no debe ser un
freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las
empresas sobre operaciones de reorganización, cuando
la causa que impulsa su realización se sustenta en
motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad
quiere tener un papel neutral en esas operaciones.
Por el contrario, cuando la causa que motiva la
realización de dichas operaciones es meramente fiscal,
esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al
margen de cualquier razón económica diferente, no es
de aplicación el régimen especial.
El hecho de que la sociedad absorbida (B) cuente con
bases imponibles negativas pendientes de compensar,
no invalidaría, por sí mismo, la aplicación del régimen
fiscal, en la medida en que tras la operación de
fusión se continúen realizando las actividades que
venían realizando las entidades intervinientes en la
fusión, redundado la operación en beneficio de dichas
entidades, por cuanto se refuerce y mejore la situación
financiera de las actividades resultantes de la fusión y
no se realice la misma en un momento temporal dentro
de un plan de liquidación de alguna de las actividades
desarrolladas por dichas entidades ni la operación
proyectada tenga como finalidad preponderante el
aprovechamiento de las bases imponibles negativas
pendientes de compensar.
Ahora bien, tal y como se manifiesta en el texto de
la consulta, se plantea la posibilidad de vender un
inmueble de la sociedad A cuya plusvalía se compensaría
con las bases imponibles negativas de la sociedad B.
Si la finalidad preponderante de la operación fuera
aprovechar las bases imponibles negativas de la entidad
B con ocasión de la venta del inmueble de la entidad
A, cabe entender que tal circunstancia podría influir en
la consideración de que existieran motivos económicos
válidos a efectos de lo dispuesto en artículo 89.2 de la
LIS, anteriormente reproducido, si bien, al tratarse de
cuestiones de hecho, esa situación junto con los otros
motivos enunciados en el escrito de consulta deberán
ser valorados de acuerdo con lo señalado en el párrafo
anterior.

Calibric, bloc ceràmic rectificat

Amb una experiència de més de 45 anys fabricant materials ceràmics, Terreal conscient de les noves exigències
del CTE (especialment en l’apartat de la tèrmica DB HE), el 2012 va fer un pas endavant en la fabricació de nous
productes ceràmics començant a fabricar i introduir a Catalunya el bloc ceràmic estructural de 50x27x20 i els seus
accessoris. A mitjans del 2019 la fabrica de La Pera (Baix Empordà), va començar a produir una nova peça amb
una gran resistència tèrmica: el Calibric.
El Calibric és un bloc ceràmic rectificat que es
col·loca amb junta fina, que pot ser utilitzat com a
mur de càrrega (PB , P+1) o tancament d’una façana
amb un acabat 100% ceràmic; es pot col·locar
amb un morter cola (morter Calibric) o amb un
aglutinant monocomponent (Califix), tots dos
productes fabricats especialment per realitzar una
correcte instal·lació de la peça.
Per què utilitzar el Calibric? Doncs perquè es 4,8
vegades més aïllant que una peça tradicional R=1,10
m².K/W, per la seva rapidesa de muntatge (amb les
seves dimensions 50x20x31,4) només s’utilitzen 6,3
peces m², junta fina = obra molt més neta sense
runa ni rebaves, estalvi de consum d’aigua, estalvi de
morter, també guanyareu confort a l’habitatge gràcies
a una gran inèrcia tèrmica, a més és un material sa que
participa a tenir una bona qualitat de l’aire interior, ja
que no allibera COV (compost d’organismes volàtils).

Si la col·locació es realitza amb el monocomponent
(Califix) preparat a punt de ser utilitzat, la col.locació
encara serà més ràpida ja que us permetrà estalviar
temps a l’obra (al no tenir que preparar morter, ni
netejar les eines al finalitzar la jornada de treball).
Amb la utilització del Calibric i els seus accessoris per
poder armar, complim amb les exigències dels
Eurocodes 8 i és un sistema vàlid per ser utilitzat
en zones sísmiques.
El departament tècnic de Terreal, us ofereix gratuitament
i sense cap compromís un despecejament orientatiu de
la vostra obra, us forma i dona suport a l’obra, realitzant
periòdicament visites d’obra per verificar la correcte
col·locació del sistema.
Més informació:
TERREAL ESPAÑA DE CERAMICAS SAU
Ctra. C66 Km 17,9 17120 La Pera (Girona)
Tel. 972 488700
contacto@terreal.es
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Nou Decret de turisme de Catalunya

El DOGC núm. 8.195 de 6 d’agost publica el “Decret
75/2020, de turisme de Catalunya”, que entra
en vigor al cap de 20 dies de la seva publicació
(excepte la part dedicada a la regulació de la llar
compartida, que entra en vigor al cap d’un any
de la seva publicació).
Aquest nou Decret de reglament de turisme de
Catalunya, regula nous productes turístics, defineix
les modalitats, actualitza els requisits de classificació
i les característiques dels allotjaments turístics, alhora
que actualitza i integra en un sol cos normatiu les
diferents normatives vigents fins avui en l’àmbit del
turisme. També estableix que els establiments turístics
no requereixen de cap habilitació de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya competent en matèria de
turisme.
El Decret estructura les empreses turístiques,
tot definint el mosaic d’oferta d’allotjaments turístics
d’acord amb els requisits turístics i de servei: els
establiments d’allotjament turístic, l’habitatge
d’ús turístic, els allotjaments singulars,
les llars compartides, i els intermediaris i
intermediàries d’empreses i establiments
turístics d’allotjament.
S’estableix la reglamentació dels establiments
hotelers i d’apartaments turístics, sense més
novetats que ratificar l’eliminació de la prohibició
d’exercir la propietat en qualsevol de les formes
permeses en dret que s’adeqüin a la normativa
urbanística prèvia, com ara el condomini o d’altres,
sempre que, com a bé turístic a protegir, es mantingui
la unitat empresarial d’explotació de l’establiment.
Es regulen els establiments de turisme rural i
augmenta la seva capacitat màxima fins a un
total de 20 places, per tal d’equiparar-la amb
la dels allotjaments turístics, els quals no
requereixen la verificació de les condicions de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis
prèviament a la seva posada en funcionament.
L’antiguitat de les edificacions pels establiments de
turisme rural passa a ser anterior a 1957. També
s’obre la possibilitat que a la finca on hi ha situat un
establiment de turisme rural es puguin desenvolupar
altres activitats de prestació de serveis.
En quant a l’habitatge d’ús turístic, amb el nou
Decret s’estableix que no podrà ser ocupat amb més
places que les indicades a la cèdula i la seva capacitat
màxima no podrà excedir de 15 places per tal de
compatibilitzar l’activitat d’allotjament turístic
amb la convivència veïnal, el dret al descans i
la prestació d’un servei de qualitat. S’han eliminat
referències al compliment d’altres normatives. Els titulars
d’un establiment d’ús turístic hauran de lliurar les normes
de convivència i requerir l’abandonament immediat a
aquells clients que atemptin contra la mateixa.

Es crea la figura dels allotjaments singulars. Es
tracta d’allotjaments que no encaixen sota cap de
les modalitats vigents d’allotjament turístic. En són
exemples les cabanes als arbres, les barraques
de pedra seca entre vinyes, les coves, etc.
El Decret estableix que s’hauran d’ubicar fora de
vehicles, aeronaus o embarcacions així com d’edificis
convencionals, construccions prefabricades, elements
modulars o similars; i podran tenir una capacitat
màxima de sis places. Els ajuntaments poden
habilitar allotjaments singulars en el seu terme
municipal sempre que defineixin i delimitin l’activitat,
tot atenent les condicions mínimes establertes per la
present normativa, així com pel conjunt de normatives
sectorials no turístiques que li siguin d’aplicació
(seguretat, salubritat, medi ambient, entre d’altres).
També es crea la figura de la llar compartida,
allotjament turístic que és l’habitatge principal del
seu titular i que aquest comparteix com a servei
d’allotjament amb terceres persones, en concret
amb un màxim de quatre usuaris per estades de
durada igual o inferior a 31 dies. El titular ha de
residir i compartir l’habitatge amb els turistes mentre
dura l’estada. S’estableix el termini d’un any perquè
els ajuntaments puguin assumir aquesta tipologia
d’allotjament turístic.
Pel que fa als allotjaments a l’aire lliure, es
determina una nova regulació per a les àrees d’acollida
de les autocaravanes en trànsit. El temps màxim
d’estada és de 48 hores. També es passa a identificar
les categories dels càmpings de 2 a 5 estrelles.
Per
últim s’estableix la definició i la
responsabilitat
dels
intermediaris
i
intermediàries d’allotjament turístic amb
l’objectiu d’evitar el frau en els mercats en línia i
la comercialització d’allotjaments turístics il·legals.
La responsabilitat que se’ls exigeix és garantir la
visualització de la legalitat de l’oferta en la qual fan
d’intermediaris mitjançant la publicitat del número
de registre turístic corresponent o bé del número
provisional que preveu aquest Decret. D’altra
banda, amb el nou Decret es reforça el principi que
l’economia digital relacionada amb l’activitat turística
té l’obligació de respectar la legalitat turística vigent.
Un altre aspecte que tracta el nou Decret és la
disciplina administrativa turística. En aquest sentit,
en millora els seus instruments, ja que per exemple,
preveu l’auxili dels cossos de seguretat per al
desenvolupament de les funcions inspectores i amplia
els deures de les persones inspeccionades. D’altra
banda, dona seguretat jurídica a les administracions
locals per imposar tot tipus de sancions previstes a
la Llei de Turisme. La nova regulació també exclou
de la disciplina turística les garanties dels drets
dels consumidors i usuaris, i suprimeix la regulació
d’obligacions en les reserves d’allotjaments per ser
una qüestió pròpia dels consumidors.
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Les sancions arriben al subministrament
immediat d’informació (S.I.I)
Ribas·àlvarez - Assessors i consultors
L’actual crisi econòmica ha provocat en els últims
mesos una important disminució dels impostos que
recapta l’Agència Tributària. Aquest fet s’ha afegit a la
paralització, provocada pel Covid-19, de les resolucions
de nombrosos expedients de comprovació de liquidacions
tributàries, amb el conseqüent endarreriment del
cobrament per part de l’Administració de les quantitats
que es deriven d’aquestes comprovacions i de les seves
posteriors sancions.
Per poder augmentar la seva tresoreria, des de
l’aixecament de l’estat d’alarma, l’Agència Tributària
ha reprès la resolució de tots aquests expedients
i ha començat els expedients sancionadors sobre
els mateixos. Però a més de les sancions d’aquests
expedients de comprovació, en els últims dies han
començat a arribar un nou tipus de sancions: les
relacionades amb incompliments formals del
Subministrament Immediat d’Informació (S.I.I.).
Tot i que la normativa reguladora dels llibres registre
d’IVA i del S.I.I. és molt clara en relació a les sancions que
es poden imposar per incompliment de les obligacions
formals, fins fa poc, quan hi havia qualsevol divergència
entre els llibres registre ja presentats i la declaració
d’IVA corresponent, l’Agència Tributària no sancionava
la modificació a posteriori dels llibres registre. Per
aquest motiu, la pràctica habitual per part de moltes
empreses quan es detectava qualsevol incongruència
entre el contingut dels llibres registre i la declaració
d’IVA presentada era la modificació a posteriori dels
llibres registre per resoldre la diferència.
Fins fa pocs dies quan hi havia qualsevol tipus
d’incidència que bloquejava la devolució de l’IVA
demanat i es demanava a l’Agència Tributària quina
era la incidència, l’Agència Tributària explicava quina
era la incidència i com s’havia de resoldre per tal de
desbloquejar la devolució d’IVA pendent.
Aquesta actitud de l’Administració ha canviat de forma
radical en els últims dies i l’Administració ha començat a
enviar liquidacions provisionals per la diferència entre el
contingut de la declaració presentada i el contingut dels
llibres registre. I també a sancionar per la modificació
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dels llibres registre d’IVA una vegada ja presentada la
declaració. Les sancions per modificar els llibres
registre d’IVA una vegada ja presentada la
declaració mensual d’IVA corresponent, poden
arribar al 1% de la xifra modificada amb una
sanció màxima de 6.000,00 euros.
Així, per exemple, si una vegada ja hem presentat la
declaració d’IVA ens adonem que el contingut de la
declaració no coincideix amb els llibres registre perquè
hi ha una factura rebuda per import de 50.000,00
euros + 10.500 d’IVA que pel motiu que sigui no està
registrada i introduïm aquesta factura, ens exposem a
rebre una sanció de 605,00 euros (60.500 x 1 %).
Per tots aquests motius, els recordem la necessitat
d’abans de presentar la declaració d’IVA mensual
comprovar que el contingut de la mateixa
coincideixi exactament amb els llibres registre:
des de l’entrada en funcionament del S.I.I. (aviat farà 3
anys) els llibres registre són els formats per totes
les factures que hem anat informant al S.I.I. i
no el llistat de factures emeses i rebudes que emet el
nostre programa de comptabilitat.
Així mateix, els recordem que des de fa uns mesos,
les empreses que estan acollides al S.I.I. de forma
voluntària poden consultar a través de la pàgina web de
l’Agència Tributària un esborrany de la seva declaració
d’IVA mensual confeccionat a través de totes les factures
informades en el S.I.I. Està previst que en els propers
mesos aquesta eina estigui disponible per a totes les
empreses que presenten declaració mensual d’IVA.

Les cooperatives d’habitatge
L’accés a l’habitatge, sobretot pels joves, però també
per altres col·lectius, cada cop és més complicat. La
mancança reiterada d’una veritable política d’habitatge,
que aporti ajuts potents per a la compra o per al lloguer
generalitzat, ha portat al sector a reinventar-se en noves
fórmules d’accés com pot ser “el cohousing, el coliving,
les cessions d’ús”, en definitiva, models que tendeixen
a projectar valors com la comunitat o la col·laboració.
La cooperativa d’habitatges pot ser un sistema que
faciliti l’accés, donat que és la pròpia cooperativa la
que promociona els habitatges per adjudicar-los als
seu socis a preu de cost. El seu funcionament i la seva
regulació va ser motiu d’un webinar que va portar a
terme el Gremi, el passat 11 de juny, amb la participació
del despatx Cuatrecasas, per conèixer en detall els
aspectes mercantils i fiscals d’aquesta figura.

Pel que fa a la fiscalitat, no existeix una normativa
específica per a les cooperatives, per tant la tributació
de resultats per l’impost sobre societats seria del 20%
(en tot cas, si els habitatges es venen a preu de cost,
no seria d’aplicació aquest impost); per l’Impost sobre
Actes Jurídics Documentats, es preveuen exempcions
en la constitució, ampliació i extinció; per l’Impost sobre
la plusvàlua, al no haver-hi transmissió és un supòsit
de no subjecció; per l’Impost sobre el Valor Afegit, les
aportacions dels socis són pagaments a compte i per tant
la cooperativa haurà de repercutir l’IVA corresponent.
També es preveuen bonificacions en l’IBI i en l’IAE.

La cooperativa pot adquirir, parcel·lar i urbanitzar
terrenys i pot adjudicar als seus socis la propietat o
l’ús dels habitatges. Es constitueix mitjançant escriptura
pública i funciona a través d’òrgans socials (assemblea,
consell rector). El gestor de cooperatives és qui porta
la gestió empresarial de la promoció i de la construcció
dels habitatges i del procés d’adjudicació. La seva
responsabilitat és equiparable a la del promotor, segons
la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

La confiança de l’especialista

Assegurança de Rehabilitació Triennal
3 anys de garantia per danys materials en obres de rehabilitació sense afectació estructural
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