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  Calentament individual de zones.

  Ideal per projectes de reforma per la seva baixa altura de   
 construcció.

  Desolidarització amb l’eficaç tecnologia DITRA.

  Ceràmica calefactada sobre suports crítics.

  Impermeabilització certificada per a la seva instal·lació en banys  
 i zones wellness.

  Sistema amb barrera tèrmica.

  Sistema de baix consum.

  Ideal per projectes de reforma per la seva baixa altura 
 de construcció.

  Ceràmica i pedra natural lliure de patologies. 
 Recobriments garantitzats.

  Baixa temperatura d’impulsió amb ceràmica i pedra natural.

  Calefacció i refrigeració amb un sol sistema.

  Sistema sense juntes de moviment al recrescut de morter.

  Sistema amb aïllament tèrmic.

www.bekotec.es

Sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO Paviment Ceràmic Climatitzat Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO 
Calefacció elèctrica de baix consum amb ceràmica
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privades, mentre que la franja central 
s’entén com un espai lliure, que es 
projecta cap a l’exterior. La planta 
baixa conté l’entrada principal, l’escala 
d’accés, serveis i dos grans porxos. El 
primer, d’entrada i aparcament, i el segon, 
entès com un espai més de la casa, és 
una altra sala d’estar menjador polivalent 
en relació amb el jardí i la piscina.

La materialitat de l’edifici es redueix a 
l’ús del formigó com a element expressiu 
del sistema constructiu. Formigó vist en 

estructura i fàbrica de formigó en façanes, 
les quals entren també a l’interior.

Autors: Nordest arquitectura, SLP – 
Jordi Riembau i Miquel Rusca
Construcció: Construccions Josep 
Alsina, S.L.
Col·laboradors: Ramon Guerrero Benítez 
i Jordi Vilà Salvà - Arquitectes tècnics
Fotògraf: Filippo Poli

*Premi de l’Opinió. Premis d’Arquitectura 
de les Comarques de Girona 2021

L’edifici es defineix a partir d’una trama 
estructural que organitza els espais i les 
diferents parts del programa, així com 
la façana mateixa.

Les peces principals de l’habitatge es 
concentren a la planta primera i deixen 
la planta baixa per a l’accés i com a 
espai polivalent. A la planta primera, 
l’habitatge s’organitza repartit en tres 
franges: a les dues laterals, opaques 
i enteses com a murs contenidors 
d’ús, s’hi ubiquen les parts de servei i 
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 D’altra banda s’ha produït 

recentment l’aprovació definitiva del 
PDU de la Costa Brava, amb el que 
esperem que en les poblacions del litoral 
es pugui reprendre el ritme de l’activitat 
tant alentida durant la tramitació.

 Precisament diem això de les 
poblacions de la Costa Brava, perquè 
és un fet que s’ha pogut constatar que 
existeix manca d’oferta per atendre 
la demanda, en tot Catalunya, en el 
recentment presentat “estudi d’oferta” 
elaborat per la nostra Associació de 
Promotors de Catalunya (APCE), que com 
dic posa de manifest que les promocions 
d’habitatges en construcció estan 
pràcticament venudes sobre plànol.

 És un fet clar que la 
producció que venim fent, des de la 
recuperació després de la crisi del 
2007, és molt inferior a la necessària 
per cobrir la demanda, que estimem 
en 25.000 habitatges/any, sense 
que des del 2014, que comença 
la reactivació, s’hagi aconseguit 
mai, essent la xifra més alta la 
del 2019 amb poc més de 14.000.

 Malgrat els vaticinis que des 
de la instauració de l’estat d’alarma 
es venen fent, el ritme de vendes 
es manté alt, degut bàsicament a 
que el que s’està construint i venent 
són “habitatges de reposició”  (canvi 
per millora), la demanda dels quals 
s’ha incrementat amb la pandèmia 
i el teletreball, tant com veiem 
relatat en els mitjans freqüentment.

 Continuem dient que, si 
s’instaurés una tranquil·litat legislativa 
i una seguretat jurídica, que permetés 
construir habitatges de “primer accés”, 
tant de venda com de lloguer, podríem 
arribar a assolir les xifres de producció 
necessàries per resoldre el problema 
de l’habitatge i alhora col·laborar en 
la recuperació de l’economia general.

La nostra portada

Editorial

visualitzen  a les estadístiques, degut 
a que han estat compensades per 
l’entrada d’habitatges procedents 
de l’ús turístic que han quedat 
vacants pel COVID-19. El més greu 
és, sens dubte, la gran confusió 
generada per les notícies diàries i 
contradictòries sobre la matèria, que 
fa que els inversors i promotors es 
vegin obligats a paralitzar l’activitat 
pendents del resultat final de la norma 
estatal, i també d’autonòmiques, 
més rigoroses segons sembla, i que 
anuncien partits que podrien formar 
part del nou govern de Catalunya.

 La segona gran qüestió 
que s’està debatent en aquests 
moments són els Fons Europeus per 
a la reconstrucció, d’una magnitud 
mai vista fins ara, i que sembla que 
seran bàsicament per rehabilitació 
d’habitatges i barris, que pot 
comportar més de 7 mil milions a 
invertir fins el 2026. Sens dubte és 
un element altament positiu, però 
de difícil instrumentalització, derivat 
del fet que el parc a rehabilitar 
està en més d’un 80% en mans de 
ciutadans, amb immobles de propietat 
horitzontal, que és el que fins ara ha 
fet que les operacions de rehabilitació 
siguin pràcticament irrellevants, per 
la dificultat que comporta la gestió.

 Nosaltres, des de l’APCE 
Catalunya i l’APCE Espanya, ja fa 
temps que venim proposant que 
es faci ús de les facultats de la 
Llei del Sòl, modificada el 2013 
amb l’anomenada “llei de les tres 
erres (Rehabilitació, Regeneració i 
Renovació urbana), que faculta als 
ajuntaments per generar “àrees de 
rehabilitació” i executar-les com a 
administració actuant, comptant amb 
la col·laboració dels privats, tal com 
ja s’ha fet en alguns llocs amb èxit.

D’ençà de la darrera editorial de 
desembre de 2020, ha continuat la 
pressió mediàtica sobre l’habitatge. 
De fet, durant la campanya de les 
recents eleccions al Parlament de 
Catalunya, tots els grups polítics han 
incidit fortament sobre aquest tema.

 Uns dies abans de començar 
la campanya es va fer pública la 
sentència del Tribunal Constitucional 
sobre el Decret–llei 17/2019, 
derogant la majoria d’articles relatius 
a l’emergència habitacional i les 
obligacions dels anomenats grans 
tenidors, amb el  resultat que ens 
quedem amb el text anterior de la Llei 
24/2015 (per exemple, el lloguer social 
de 7 anys més 7, hauria passat a 3).

 Estem pendents en aquest 
moment de les negociacions entre 
els dos partits que governen amb 
coalició, sobre la Llei d’Habitatge 
bàsica estatal, que no té precedents, i 
que amb unes escasses competències 
estatals sobre la matèria, sembla que 
hauria de definir conceptes com “gran 
tenidor”, “habitatge buit” i, sobretot, 
la tan anunciada “norma de contenció 
de rendes”, que segons el PSOE 
hauria de basar-se en incentius fiscals 
als propietaris, acompanyat d’un gran 
pacte amb els grans tenidors (Bancs, 
Fons d’Inversió, les seves filials i la 
Sareb), i que segons Unides Podem, 
hauria de facultar als ajuntaments 
per establir topalls en les rendes. 
Fins i tot alguns demanen que la 
norma sigui una rèplica de la nostra 
llei catalana de contenció de rendes.

 D’ençà de l’entrada en vigor 
de la llei catalana,  s’ha produït una 
brusca aturada de l’inici d’obres de 
“Build to Rent” i, en quant al parc 
existent es detecten clarament una 
sortida d’habitatges que han passat 
a la venda, si bé és cert que no es 



Propostes per al nou Govern
L’APCE DEMANA A LA GENERALITAT UN GRAN 
PACTE PÚBLIC-PRIVAT 
L’Associació de Promotors de Catalunya 
demana al nou Govern de la Generalitat, 
resultant de les eleccions del passat 14 
de febrer, diàleg i treball conjunt per a 
desenvolupar polítiques d’urbanisme 
i habitatge realment efectives. En un 
document de propostes del sector 
que va enviar a tots els partits que van 
concórrer als comicis catalans, l’APCE 
apunta les mesures necessàries perquè 
l’administració promogui la recupera-
ció del sector promotor, i per tant de 
l’economia catalana. 

En aquest sentit, des de l’APCE es proposa 
arribar a un gran pacte públic-privat entre 
Generalitat, ajuntaments, i el sector pro-
motor -tant públic com privat- per a cons-
truir a ritmes de 25.000 habitatges anuals 
el més aviat possible. Un gran pacte que 
doti d’un marc estable i seguretat jurídica 
que contribueixi a atraure inversions. En 
aquest pacte haurien de definir-se clara-
ment les tres tipologies d’habitatge, que 
des d’APCE es considera que haurien de 
ser: habitatge lliure (regits pel mercat 
d’oferta i demanda sense cap regulació 
de preus ni condicions externes a les sec-
torials, i destinats al mercat de reposició). 

Una altra tipologia seria la d’habitatges  
assequibles-protegits, per als quals cal 
que es mobilitzin sòls de reserva d’HPO 
(en l’àmbit territorial metropolità de Bar-
celona permetrien edificar 73.000 habi-
tatges protegits en col·laboració públic-
privada). Un exemple seria la possibilitat 
de cedir el dret de superfície per a edifi-
car i gestionar la promoció d’HPO en rè-
gim de lloguer assequible per un perío-
de de temps determinat, i posteriorment 
el sòl i l’edificació revertiria en favor de 
l’Administració. Per a això, seria necessari 
que el Govern central modifiqués l’IVA 
de les cessions de drets de superfície 
-que en la seva definició actual el situa 
com a “prestació de serveis” subjecte al 
tipus general (21%)- i el passés al tipus 
reduït (10%). 

Per a aquesta mena d’habitatges l’APCE 
també proposa que s’instaurin línies 

d’avals públics per a cobrir el dèficit 
transitori de tresoreria que tenen molts 
ciutadans amb dificultats per a accedir a 
un habitatge assequible-protegit en pro-
pietat per manca d’estalvi previ, tot i ser 
solvents a efectes de ponderació d’esforç 
de pagament de la quota hipotecària en 
relació amb els seus ingressos nets. Una 
altra figura de finançament seria la dirigi-
da a la promoció d’habitatge assequible-
protegit en lloguer, amb la flexibilització 
de la línia de l’ICF existent i amb major 
dotació pressupostària, perquè les em-
preses promotores puguin obtenir un 
finançament suficient en capital i termini 
a un cost assumible per a desenvolupar 
aquest parc de lloguer assequible. 

La tercera tipologia d’habitatge que de-
fineix l’Associació són els habitatges 
socials, que haurien d’edificar-se en sòls 
propietat de les administracions a preus 
socials, només assumibles per la Genera-
litat i els ajuntaments, ja sigui construïts 
per les administracions o mitjançant con-
cursos de col·laboració públic-privada. 

Simplificació administrativa
Per a posar en marxa la producció 
d’aquestes tres tipologies d’habitatge, 
l’APCE considera imprescindible 
l’adopció de mesures que agilitin i sim-
plifiquin els tràmits administratius, com 

els referents a les llicències d’edificació i 
de tramitació de planejaments urbanís-
tics. Una altra de les mesures que pro-
posa el sector promotor a la Generalitat 
és la modificació del Decret llei 17/2019, 
anul·lant l’habilitació als ajuntaments 
per a establir reserves d’HPO en sòl urbà 
consolidat, fet que redueix encara més 
l’oferta i paralitza les operacions de reha-
bilitació. També creuen necessari man-
tenir les reserves de sòls urbanitzables 
delimitats i dels sòls urbans no conso-
lidats en el 30% establert abans del DL 
17/2019 per a què siguin viables. 

Una altra de les propostes del sector és la 
derogació de la Llei 11/2020 de conten-
ció de rendes, que està impedint la nova 
construcció d’habitatges en lloguer, així 
com també tornar a formular les norma-
tives d’emergència habitacional en favor 
de la seguretat jurídica. Aplicar part dels 
Fons Europeus per a potenciar la gran re-
habilitació i la construcció d’habitatges 
de lloguer assequible, i flexibilitzar els 
usos de les plantes baixes en sòls no 
edificats permetent el doble ús residen-
cial i terciari són altres de les propostes 
que el sector promotor i constructor a 
Catalunya van traslladar als partits que 
conformaran l’arc parlamentari català en 
aquesta nova legislatura.
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També regula el coliving 
EL GOVERN ACTUALITZA ELS MÒDULS DE 
L’HABITATGE PROTEGIT
La Generalitat de Catalunya va aprovar el 
passat 9 de desembre en Consell Execu-
tiu un Decret llei que actualitza els preus 
de venda i les rendes màximes dels ha-
bitatges amb protecció oficial per, se-
gons la Generalitat, garantir-ne la viabi-
litat i facilitar-ne la construcció. Aquest 
Decret també regula jurídicament una 
nova tipologia habitacional: la figura de 
l’habitatge amb espais comuns compar-
tits. Segons el govern, està pensat per 
facilitar l’emancipació dels joves, donar 
resposta a la mobilitat laboral i oferir no-
ves alternatives a la gent gran. 

Des de la Generalitat indiquen que 
aquesta nova regulació dona continuïtat 
a altres mesures aprovades aquest any 
per garantir el dret a l’habitatge, com 
són el Decret llei de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge, i la 
Llei de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge. Iniciatives 
que, segons el govern, busquen fomen-
tar la promoció d’habitatge protegit per 
tal d’incrementar el parc públic i també 
l’oferta general d’habitatges de lloguer a 
preus assequibles.

Actualització dels preus 
d’HPO
El text actualitza els preus de venda i les 
rendes màximes dels habitatges amb 
protecció oficial no regits pel sistema de 
determinació de preus i rendes establert 
pel Decret llei 17/2019, per garantir-ne la 
viabilitat i facilitar-ne la construcció.

Així, es regulen els preus de venda i les 
rendes màximes que regiran per als ha-
bitatges amb protecció oficial de règim 
general i especial que es qualifiquin a 
partir de l’entrada en vigor del Decret llei 
i que estiguin subjectes al sistema de de-
terminació de preus de venda i de rendes 
màximes establert pel règim anterior.

El Decret llei incorpora un quadre amb 
els preus i rendes dels habitatges i els 
seus annexos, distingint els imports en-
tre règim general i especial en les qua-

tre zones geogràfiques (A, B, C i D) que 
determina el Pla per al dret a l’habitatge 
(veure taules).

Els preus i les rendes s’actualitzen au-
tomàticament el primer de gener de 
cada any, començant l’1 de gener de 
2022, d’acord amb la variació percen-
tual experimentada per l’índex de preus 
al consum en la data de l’actualització. 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha 
de publicar anualment els preus i les ren-
des màxims actualitzats:

“Són aplicables a les segones i posteriors 
transmissions, lloguers o cessions de l’ús 
dels habitatges amb protecció oficial qua-
lificats de conformitat amb qualsevol dels 
règims anteriors al present Decret llei, els 
preus de venda i les rendes màxims que 

consten a la qualificació definitiva, ac-
tualitzats amb l’índex de preus al consum, 
entre l’any de la qualificació i el de la subs-
cripció del contracte, sense que es puguin 
superar els imports resultants d’aplicar el 
sistema d’actualització de preus previst a 
la normativa sobre la base de la qual s’han 
qualificat els habitatges.”

No es revisen els preus dels habitatges 
de preu concertat, que queden tal com 
es descriu en aquesta taula.

Nova tipologia habitacional
La norma també regula jurídicament 
una nova tipologia habitacional: els 
allotjaments amb espais comuns com-
plementaris. Aquestes noves tipolo-
gies d’habitatge compartit en règim 
de lloguer poden abaratir el cost de 

RÈGIM GENERAL  
VENDA (€/m2)

RÈGIM GENERAL  
LLOGUER/CESSIÓ  ÚS (€/m2)

ZONA HABITATGE ANNEXOS HABITATGE ANNEXOS

A 2.385,63 1.192,81 8,95 4,48

B 1.938,32 969,16 7,27 3,63

C 1.714,67 857,33 6,43 3,21

D 1.491,02 745,51 5,59 2,80

RÈGIM ESPECIAL  
VENDA (€/m2)

RÈGIM ESPECIAL  
LLOGUER/CESSIÓ  ÚS (€/m2)

ZONA HABITATGE ANNEXOS HABITATGE ANNEXOS

A 2.096,74 1.048,37 7,87 3,93

B 1.817,18 908,59 6,81 3,41

C 1.607,50 803,75 6,02 3,01

D 1.397,83 698,91 5,24 2,62

Quadre de preus i rendes dels habitatges. Actualització 2020

Font: Generalitat de Catalunya

Propostes per al nou Govern
L’APCE DEMANA A LA GENERALITAT UN GRAN 
PACTE PÚBLIC-PRIVAT 
L’Associació de Promotors de Catalunya 
demana al nou Govern de la Generalitat, 
resultant de les eleccions del passat 14 
de febrer, diàleg i treball conjunt per a 
desenvolupar polítiques d’urbanisme 
i habitatge realment efectives. En un 
document de propostes del sector 
que va enviar a tots els partits que van 
concórrer als comicis catalans, l’APCE 
apunta les mesures necessàries perquè 
l’administració promogui la recupera-
ció del sector promotor, i per tant de 
l’economia catalana. 

En aquest sentit, des de l’APCE es proposa 
arribar a un gran pacte públic-privat entre 
Generalitat, ajuntaments, i el sector pro-
motor -tant públic com privat- per a cons-
truir a ritmes de 25.000 habitatges anuals 
el més aviat possible. Un gran pacte que 
doti d’un marc estable i seguretat jurídica 
que contribueixi a atraure inversions. En 
aquest pacte haurien de definir-se clara-
ment les tres tipologies d’habitatge, que 
des d’APCE es considera que haurien de 
ser: habitatge lliure (regits pel mercat 
d’oferta i demanda sense cap regulació 
de preus ni condicions externes a les sec-
torials, i destinats al mercat de reposició). 

Una altra tipologia seria la d’habitatges  
assequibles-protegits, per als quals cal 
que es mobilitzin sòls de reserva d’HPO 
(en l’àmbit territorial metropolità de Bar-
celona permetrien edificar 73.000 habi-
tatges protegits en col·laboració públic-
privada). Un exemple seria la possibilitat 
de cedir el dret de superfície per a edifi-
car i gestionar la promoció d’HPO en rè-
gim de lloguer assequible per un perío-
de de temps determinat, i posteriorment 
el sòl i l’edificació revertiria en favor de 
l’Administració. Per a això, seria necessari 
que el Govern central modifiqués l’IVA 
de les cessions de drets de superfície 
-que en la seva definició actual el situa 
com a “prestació de serveis” subjecte al 
tipus general (21%)- i el passés al tipus 
reduït (10%). 

Per a aquesta mena d’habitatges l’APCE 
també proposa que s’instaurin línies 

d’avals públics per a cobrir el dèficit 
transitori de tresoreria que tenen molts 
ciutadans amb dificultats per a accedir a 
un habitatge assequible-protegit en pro-
pietat per manca d’estalvi previ, tot i ser 
solvents a efectes de ponderació d’esforç 
de pagament de la quota hipotecària en 
relació amb els seus ingressos nets. Una 
altra figura de finançament seria la dirigi-
da a la promoció d’habitatge assequible-
protegit en lloguer, amb la flexibilització 
de la línia de l’ICF existent i amb major 
dotació pressupostària, perquè les em-
preses promotores puguin obtenir un 
finançament suficient en capital i termini 
a un cost assumible per a desenvolupar 
aquest parc de lloguer assequible. 

La tercera tipologia d’habitatge que de-
fineix l’Associació són els habitatges 
socials, que haurien d’edificar-se en sòls 
propietat de les administracions a preus 
socials, només assumibles per la Genera-
litat i els ajuntaments, ja sigui construïts 
per les administracions o mitjançant con-
cursos de col·laboració públic-privada. 

Simplificació administrativa
Per a posar en marxa la producció 
d’aquestes tres tipologies d’habitatge, 
l’APCE considera imprescindible 
l’adopció de mesures que agilitin i sim-
plifiquin els tràmits administratius, com 

els referents a les llicències d’edificació i 
de tramitació de planejaments urbanís-
tics. Una altra de les mesures que pro-
posa el sector promotor a la Generalitat 
és la modificació del Decret llei 17/2019, 
anul·lant l’habilitació als ajuntaments 
per a establir reserves d’HPO en sòl urbà 
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bilitació. També creuen necessari man-
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ció de rendes, que està impedint la nova 
construcció d’habitatges en lloguer, així 
com també tornar a formular les norma-
tives d’emergència habitacional en favor 
de la seguretat jurídica. Aplicar part dels 
Fons Europeus per a potenciar la gran re-
habilitació i la construcció d’habitatges 
de lloguer assequible, i flexibilitzar els 
usos de les plantes baixes en sòls no 
edificats permetent el doble ús residen-
cial i terciari són altres de les propostes 
que el sector promotor i constructor a 
Catalunya van traslladar als partits que 
conformaran l’arc parlamentari català en 
aquesta nova legislatura.
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m2 i els espais complementaris una 
superfície útil mínima de 6 m2 i la 
suma d’ambdues superfícies útils 
no pot ser inferior a 36 m2. En el 
cas d’allotjaments dotacionals mi-
tjançant un habitatge complet, la 
superfície útil interior no pot ser in-
ferior a 30 m2.

•	 Quan l’estança privativa sigui un 
únic espai, aquest ha de permetre la 
compartimentació d’una habitació 
de 6 m².

 Pel que fa als espais compartits, han de 
complir els requisits següents:

•	 Han de tenir una superfície superior 
a 6 m2 útils i s’hi ha de poder inscriu-
re un cercle de 2,45 m de diàmetre.

•	 Han de garantir ventilació i 
il·luminació.

•	 La superfície mínima del conjunt 
d’espais que integren la zona d’ús 
comú, sala d’estar, menjador, cuina 
no pot ser inferior a 4 m2 per perso-
na, amb un mínim de 20 m² 
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VENDA

Zones HPO general HPO especial Zones Concertat

A 2.385,63 2.096,74 A1 3.001,68

B 1.938,32 1.817,18 A2 3.001,68

C 1.714,67 1.607,50 A3 2.728,80

D 1.491,02 1.397,83 B 2.183,04

ANNEXOS 50% 50% C 1.773,72

D 1.364,40

ANNEXOS 40%

LLOGUER

Zones HPO general HPO especial Zones Concertat

A 8,95 7,87 A1 8,89

B 7,27 6,81 A2 8,89

C 6,43 6,02 A3 8,89

D 5,59 5,24 B 7,23

ANNEXOS 50% 50% C 6,39

D 5,56

ANNEXOS 40%

Preus i tipologies dels Habitatges Protegits per zones

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge i el nou Decret 50/2020

De revisió dels sòls no sostenibles
S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PDU  
DEL LITORAL GIRONÍ 
El passat 16 de febrer va entrar en vigor 
el Pla director urbanístic de revisió 
dels sòls no sostenibles del litoral gi-
roní, l’aprovació definitiva del qual es va 
publicar al DOGC del 15 de febrer. El PDU 
afecta els termes municipals de Port-
bou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, 
Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, 
Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de 
Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-
ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, 
Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, 
Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret 
de Mar i Blanes. 

El nou Pla director analitza àmbits dels 
municipis del litoral gironí on encara 
es podria construir, però que no s’han 
arribat a desenvolupar, avalua la seva 
sostenibilitat i, si cal, proposa l’estratègia 
que es considera més adient per a ca-
dascun d’ells, duent a terme dos tipus 
d’actuacions concretes: 

•	 Revisió de la sostenibilitat de 201 
sòls on es podria construir, situats 
en els 17 municipis de la Costa Bra-
va que no tenen el seu planejament 
adaptat al contingut del Pla terri-
torial parcial de les Comarques Gi-
ronines. Es tracta de Portbou, Colera, 
Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, 
Roses, Sant Pere Pescador, l’Escala, To-
rroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-
ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristi-
na d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i 
Blanes. Concretament, s’han revisat 
166 sectors de sòl urbanitzable i 35 
àmbits de sòl urbà. 

•	 Millora de la integració paisatgística 
dels sòls amb edificacions aïllades 
als 22 municipis litorals de Girona. 
Es fixen unes directrius d’integració 
paisatgística que s’hauran de complir 
a tots els municipis quan es vulguin 
construir habitatges aïllats (envoltats 
de jardí). 

L’objectiu de l’anàlisi realitzada és veri-
ficar si la urbanització prevista a cada 
sòl es considera sostenible o no des de 

diversos punts de vista. Així, s’ha tingut 
en compte el compliment de cinc tipus 
de criteris: territorials, urbanístics, sec-
torials, ambientals i paisatgístics. El Pla 
proposa tres tipus d’actuacions -extin-
ció, modificació o manteniment- que le-
galment es tradueixen en normes, direc-
trius o recomanacions que els municipis 
hauran de complir: 

•	 Àmbits a extingir: El PDU aprovat 
proposa que 84 àmbits tornin a for-
mar part de la xarxa d’espais oberts. 
Sumen un total de 907 hectàrees 
(ha) de superfície i s’hi impedeix la 
construcció d’uns 11.000 habitat-
ges, a més dels que ja va desclassifi-
car, anys enrere, el Pla director urba-
nístic del sistema costaner (PDUSC). 
Això són set sectors menys dels pre-
vistos en el document inicial, la gran 
part derivats de la tramitació del 
POUM de Blanes. Per als sectors a 
extingir on hi ha habitatges preexis-
tents s’ha establert que el planeja-

ment municipal podrà regular-los 
segons correspongui. 

•	 Àmbits a modificar: Contradiuen 
alguns dels criteris per esdevenir un 
assentament urbà i es poden modifi-
car paràmetres com la superfície que 
abasta, els usos permesos, la densitat, 
l’edificabilitat, la tipologia dels edificis, 
la seva disposició o les cessions urba-
nístiques, entre d’altres. Per tant, el 
Pla aposta per canviar les condicions 
de desenvolupament de 56 àmbits 
(6 més que inicialment), que sumen 
551ha i tenen un potencial de 6.830 
habitatges. Amb els canvis introduïts, 
s’impedeix la construcció de gairebé 
4.000 habitatges. 

•	 Àmbits a mantenir: Són aquells que 
no entren en contradicció amb els 
criteris del PDU i, per tant, no es mo-
difiquen. No obstant, se’ls posa com a 
condició que compleixin tot un seguit 
de directrius d’integració paisatgística 
quan es desenvolupin. No han variat 

09



De revisió dels sòls no sostenibles
S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PDU  
DEL LITORAL GIRONÍ 
El passat 16 de febrer va entrar en vigor 
el Pla director urbanístic de revisió 
dels sòls no sostenibles del litoral gi-
roní, l’aprovació definitiva del qual es va 
publicar al DOGC del 15 de febrer. El PDU 
afecta els termes municipals de Port-
bou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, 
Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, 
Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de 
Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-
ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, 
Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, 
Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret 
de Mar i Blanes. 

El nou Pla director analitza àmbits dels 
municipis del litoral gironí on encara 
es podria construir, però que no s’han 
arribat a desenvolupar, avalua la seva 
sostenibilitat i, si cal, proposa l’estratègia 
que es considera més adient per a ca-
dascun d’ells, duent a terme dos tipus 
d’actuacions concretes: 

•	 Revisió de la sostenibilitat de 201 
sòls on es podria construir, situats 
en els 17 municipis de la Costa Bra-
va que no tenen el seu planejament 
adaptat al contingut del Pla terri-
torial parcial de les Comarques Gi-
ronines. Es tracta de Portbou, Colera, 
Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, 
Roses, Sant Pere Pescador, l’Escala, To-
rroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-
ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristi-
na d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i 
Blanes. Concretament, s’han revisat 
166 sectors de sòl urbanitzable i 35 
àmbits de sòl urbà. 

•	 Millora de la integració paisatgística 
dels sòls amb edificacions aïllades 
als 22 municipis litorals de Girona. 
Es fixen unes directrius d’integració 
paisatgística que s’hauran de complir 
a tots els municipis quan es vulguin 
construir habitatges aïllats (envoltats 
de jardí). 

L’objectiu de l’anàlisi realitzada és veri-
ficar si la urbanització prevista a cada 
sòl es considera sostenible o no des de 

diversos punts de vista. Així, s’ha tingut 
en compte el compliment de cinc tipus 
de criteris: territorials, urbanístics, sec-
torials, ambientals i paisatgístics. El Pla 
proposa tres tipus d’actuacions -extin-
ció, modificació o manteniment- que le-
galment es tradueixen en normes, direc-
trius o recomanacions que els municipis 
hauran de complir: 

•	 Àmbits a extingir: El PDU aprovat 
proposa que 84 àmbits tornin a for-
mar part de la xarxa d’espais oberts. 
Sumen un total de 907 hectàrees 
(ha) de superfície i s’hi impedeix la 
construcció d’uns 11.000 habitat-
ges, a més dels que ja va desclassifi-
car, anys enrere, el Pla director urba-
nístic del sistema costaner (PDUSC). 
Això són set sectors menys dels pre-
vistos en el document inicial, la gran 
part derivats de la tramitació del 
POUM de Blanes. Per als sectors a 
extingir on hi ha habitatges preexis-
tents s’ha establert que el planeja-

ment municipal podrà regular-los 
segons correspongui. 

•	 Àmbits a modificar: Contradiuen 
alguns dels criteris per esdevenir un 
assentament urbà i es poden modifi-
car paràmetres com la superfície que 
abasta, els usos permesos, la densitat, 
l’edificabilitat, la tipologia dels edificis, 
la seva disposició o les cessions urba-
nístiques, entre d’altres. Per tant, el 
Pla aposta per canviar les condicions 
de desenvolupament de 56 àmbits 
(6 més que inicialment), que sumen 
551ha i tenen un potencial de 6.830 
habitatges. Amb els canvis introduïts, 
s’impedeix la construcció de gairebé 
4.000 habitatges. 

•	 Àmbits a mantenir: Són aquells que 
no entren en contradicció amb els 
criteris del PDU i, per tant, no es mo-
difiquen. No obstant, se’ls posa com a 
condició que compleixin tot un seguit 
de directrius d’integració paisatgística 
quan es desenvolupin. No han variat 

09



10

També admet el recurs contra la Llei 11/2020
EL CONSTITUCIONAL ANUL·LA PARCIALMENT 
EL DECRET LLEI  17/2019   
El Ple del Tribunal Constitucional (TC) 
ha declarat per unanimitat inconstitu-
cionals i nuls diversos articles del De-
cret llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per a millorar l’accés a 
l’habitatge, aprovat per la Generalitat de 
Catalunya, i desestima el recurs presen-
tat sobre el Decret llei 1/2020 en consi-
derar que l’acord del Parlament de Cata-
lunya pel qual es valida aquest decret ha 
d’entendre’s realitzat dins de termini.

L’argument central i bàsic de la sen-
tència del TC es basa en el fet que no 
concorren els requisits del pressupost 
habilitant que exigeix l’art. 86.1 CE per a 
regular la matèria sobre les mesures ur-
gents per a millorar l’accés a l’habitatge, 
resultant insuficient el rang de la norma. 
És a dir, l’argument central del Tribunal 
Constitucional és que la Generalitat  no 
hauria d’haver tramitat mitjançant De-

cret llei aquestes mesures urgents per 
a millorar l’accés a l’habitatge, sinó que 
s’hauria d’haver fet com a Projecte de 
Llei en el Parlament de Catalunya. L’alt 
Tribunal entén que s’ha produït una 
vulneració dels límits materials dels 
decrets llei per “afectar” el Decret llei 
17/2019 al Dret a la Propietat recone-
gut en l’art. 33 de la Constitució, i per 
aquest motiu determina que part del 
Decret llei 17/2019 és inconstitucional. 

La sentència, en haver declarat incons-
titucionals i nuls els articles 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (incís “sense perjudici 
del supòsit a què fa referència l’article 
42.6”), 2.12, 4.2, 4.5 (incís “i de l’apartat 
2 de la disposició addicional primera”), 
5.5, 5.6, 5.7, 6.3 i 6.6 i la disposició tran-
sitòria primera del Decret llei 17/2019, 
de 23 de desembre, de mesures urgents 
per a millorar l’accés a l’habitatge, els 

ha deixat fora de l’ordenament jurídic i 
deixen d’estar vigents, en el moment en 
què aquesta Sentència s’ha publicat en 
el BOE.

Recurs contra la Llei 11/2020
D’altra banda, el Ple del Tribunal Cons-
titucional ha admès a tràmit el recurs 
d’inconstitucionalitat promogut per més 
de 50 diputats del Partit Popular contra 
els arts. 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 
i 18 i disposicions addicionals primera 
i quarta de la referida Llei 11/2020, de 
18 de setembre, de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge. 
Aquesta admissió a tràmit del recurs 
d’inconstitucionalitat no afecta en 
aquests moments a la vigència de la Llei 
11/2020, i continua sent aplicable, al no 
acordar el TC la seva suspensió cautelar 
mentre es tramita el recurs. 

respecte l’aprovació inicial: són 61 àm-
bits que sumen 436 ha i un potencial 
de 6.000 habitatges. 

Complementàriament, s’ha modificat 
la redacció d’alguns aspectes, com ara 
les propostes dels àmbits, en què s’ha 
aclarit quines disposicions són determi-
nacions d’aplicació directa, quines són 
directrius per al planejament municipal 
i quines són recomanacions. 

Segons ha declarat el propi Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, en 
conjunt, el Pla de Protecció de la Costa 
Brava aprovat evitarà la construcció 
de gairebé 15.000 habitatges en es-
pais declarats amb valor paisatgístic 
i ambiental, prop de la meitat dels que 
es podrien edificar amb el planejament 
municipal vigent.

Millora de la integració  
paisatgística 
A més de revisar els 201 sòls d’extensió, 
el PDU fixa unes noves directrius 

d’integració paisatgística que s’hauran 
de complir en els 22 municipis afectats a 
l’hora de construir habitatges aïllats (en-
voltats de jardí) i amb pendent, tant si és 
a primera línia de mar com més endins 
del terme municipal. Entre d’altres, des-
taquem les següents: 
•	 Evitar les localitzacions que trenquin 

les línies força del paisatge (relleu, 
franges de bosc o alineacions arbra-
des, parcel·lacions, camins, etc.), així 
com garantir la fisonomia dels nuclis 
de població i evitar localitzacions en 
punts molt visibles.

•	 Preservar les carenes com a fons escè-
nic i com a connectors, i allunyar les 
construccions de les zones fluvials i 
dels boscos de ribera. 

•	 Adaptar-se al relleu natural del terreny, 
evitant les modificacions topogràfi-
ques profundes, així com els terra-
plens amb gran impacte visual, murs 
de contenció o esculleres de grans di-
mensions. 

•	 Preservar la vegetació existent per 
evitar una fragmentació excessiva 
dels hàbitats i corredors biològics i 
facilitar la integració paisatgística de 
l’edificació. 

•	 Les construccions hauran de ser pro-
porcionades a la dimensió i escala del 
paisatge i caldrà garantir corredors vi-
suals per no impedir la visió del mar i 
d’altres elements valuosos del litoral 
des dels espais públics. 

•	 Els materials de les edificacions hauran 
de tenir en compte el cromatisme de 
l’entorn per no introduir contrastos o 
lluentors que devaluïn el paisatge. 

Per últim, en aquest Pla director també 
s’ha clarificat la definició d’edificació 
aïllada, i s’ha precisat que les directrius 
afecten només a la integració paisatgís-
tica de les construccions (volum aparent, 
ús del color, tipus d’enjardinament, etc.) i 
no a possibles drets d’edificació.
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D’altra banda, el Ple del Tribunal Cons-
titucional ha admès a tràmit el recurs 
d’inconstitucionalitat promogut per més 
de 50 diputats del Partit Popular contra 
els arts. 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 
i 18 i disposicions addicionals primera 
i quarta de la referida Llei 11/2020, de 
18 de setembre, de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge. 
Aquesta admissió a tràmit del recurs 
d’inconstitucionalitat no afecta en 
aquests moments a la vigència de la Llei 
11/2020, i continua sent aplicable, al no 
acordar el TC la seva suspensió cautelar 
mentre es tramita el recurs. 

respecte l’aprovació inicial: són 61 àm-
bits que sumen 436 ha i un potencial 
de 6.000 habitatges. 

Complementàriament, s’ha modificat 
la redacció d’alguns aspectes, com ara 
les propostes dels àmbits, en què s’ha 
aclarit quines disposicions són determi-
nacions d’aplicació directa, quines són 
directrius per al planejament municipal 
i quines són recomanacions. 

Segons ha declarat el propi Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, en 
conjunt, el Pla de Protecció de la Costa 
Brava aprovat evitarà la construcció 
de gairebé 15.000 habitatges en es-
pais declarats amb valor paisatgístic 
i ambiental, prop de la meitat dels que 
es podrien edificar amb el planejament 
municipal vigent.

Millora de la integració  
paisatgística 
A més de revisar els 201 sòls d’extensió, 
el PDU fixa unes noves directrius 

d’integració paisatgística que s’hauran 
de complir en els 22 municipis afectats a 
l’hora de construir habitatges aïllats (en-
voltats de jardí) i amb pendent, tant si és 
a primera línia de mar com més endins 
del terme municipal. Entre d’altres, des-
taquem les següents: 
•	 Evitar les localitzacions que trenquin 

les línies força del paisatge (relleu, 
franges de bosc o alineacions arbra-
des, parcel·lacions, camins, etc.), així 
com garantir la fisonomia dels nuclis 
de població i evitar localitzacions en 
punts molt visibles.

•	 Preservar les carenes com a fons escè-
nic i com a connectors, i allunyar les 
construccions de les zones fluvials i 
dels boscos de ribera. 

•	 Adaptar-se al relleu natural del terreny, 
evitant les modificacions topogràfi-
ques profundes, així com els terra-
plens amb gran impacte visual, murs 
de contenció o esculleres de grans di-
mensions. 

•	 Preservar la vegetació existent per 
evitar una fragmentació excessiva 
dels hàbitats i corredors biològics i 
facilitar la integració paisatgística de 
l’edificació. 

•	 Les construccions hauran de ser pro-
porcionades a la dimensió i escala del 
paisatge i caldrà garantir corredors vi-
suals per no impedir la visió del mar i 
d’altres elements valuosos del litoral 
des dels espais públics. 

•	 Els materials de les edificacions hauran 
de tenir en compte el cromatisme de 
l’entorn per no introduir contrastos o 
lluentors que devaluïn el paisatge. 

Per últim, en aquest Pla director també 
s’ha clarificat la definició d’edificació 
aïllada, i s’ha precisat que les directrius 
afecten només a la integració paisatgís-
tica de les construccions (volum aparent, 
ús del color, tipus d’enjardinament, etc.) i 
no a possibles drets d’edificació.



“Article 7 Determinació del preu de referència 
1. El preu de referència per als contractes d’arrendament 
d’habitatge subjectes al règim de contenció de preus regulat 
per aquesta llei s’estableix a partir de l’índex de referència 
de preus de lloguer d’habitatges que determina i fa públic el 
departament competent en matèria d’habitatge, a partir de 
les dades que consten en el Registre de fiances de lloguer 
de finques urbanes i de les característiques addicionals que 
es tenen en compte per a calcular l’índex esmentat en cada 
moment. Als efectes d’aquesta llei, es considera com a preu 
de referència l’índex esmentat, sense tenir-ne en compte 
els marges de preu superior i inferior.” 

Aquest article imposa l’obligatorietat d’aplicar l’índex 
de referència per a aquells contractes d’arrendament 
subjectes al règim de contenció de preus, el qual es 
fa públic a través del departament corresponent en 
matèria d’habitatge. La consignació d’aquest índex és 
obligatòria en els contractes d’arrendament d’habitatges, 
en tots els anuncis de publicitat i en les ofertes. En 
aquestes últimes i també en els contractes cal aportar un 
document acreditatiu de l’índex obtingut del sistema de 
consulta pública. L’incompliment constituirà una infracció 
administrativa sancionable.

El problema en qüestió es planteja quan, tot i disposant 
la ciutadania de les dades necessàries i requerides 
formalment per aconseguir el càlcul d’aquest índex, no es 
pot disposar del sistema adient per poder facilitar l’índex 
esmentat per causes diverses. 

L’Agència de l’Habitatge conclou que l’índex de 
referència de preus de lloguer d’habitatges és una 
dada que ha de venir facilitada pel departament 
competent en matèria d’habitatge i si, per motius 
no imputables a la ciutadania, aquesta dada no es 
pot posar a disposició de l’interessat o interessada, 
no es podrà exigir el compliment de les obligacions 
associades a l’índex. No obstant, cal tenir present que, 
en aquest cas, sí pot ser exigible l’obligació relativa a què 
la renda del lloguer no pot superar la del darrer contracte 
de lloguer, actualitzada amb l’índex de garantia de la 
competitivitat, si l’habitatge ha estat arrendat dins dels 
cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

El BOE núm. 23, de 27 de gener de 2021, va publicar 
el “Reial decret-llei 2/2021, de reforç i consolidació de 
mesures socials en defensa de l’ocupació”, que va entrar 
en vigor amb la seva publicació. 

Entre d’altres qüestions de tipus laborals, el Reial decret-
llei, establia mesures que afecten els arrendaments 
d’habitatge. 

Pròrrogues obligatòries o tàcites dels contractes de lloguer 

S’amplia fins a la finalització de l’actual estat 
d’alarma (9 de maig) els contractes d’arrendament 
d’habitatge que poden acollir-se a la pròrroga 
extraordinària de sis mesos, en els mateixos 
termes i condicions del contracte en vigor. 
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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat 
un informe amb una interpretació sobre dos aspectes 
concrets de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de 
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge.

La primera qüestió que es planteja és la interpretació 
que cal donar a l’article 6.1.b), que diu el següent:
 
“Article 6 Determinació de la renda inicial del lloguer 
1. En els contractes d’arrendament d’habitatge que es 
concloguin en una àrea amb mercat d’habitatge tens i 
estiguin compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, la 
renda pactada a l’inici del contracte resta subjecta a les 
condicions següents: 

a) No pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer 
d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix 
entorn urbà. 
b) No pot ultrapassar la renda consignada en el darrer 
contracte d’arrendament, actualitzada en tot cas d’acord 
amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma 
acumulada en el període transcorregut entre la data de 
celebració del contracte d’arrendament anterior i la data 
de celebració del nou contracte, si l’habitatge afectat ha 
estat arrendat dins els cinc anys anteriors a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.” 

La interpretació d’aquesta frase final és diferent segons si 
s’entén que engloba aquells contractes d’arrendament, la 
signatura dels quals s’ha formalitzat dins d’aquest darrer 
període de cinc anys, o bé si s’entén que l’habitatge ha 
d’haver estat permanentment arrendat durant aquest 
període de cinc anys. 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya entén que el sentit 
que cal donar a la frase “si l’habitatge afectat ha estat 
arrendat dins els cinc anys anteriors a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei” engloba tots aquells 
habitatges arrendats durant aquest període de 
temps i també engloba les seves pròrrogues. Per 
tant, estaran continguts en aquest espai temporal 
tots els habitatges arrendats dins dels cinc anys 
anteriors a l’entrada en vigor de la llei 11/2020, els 
contractes dels quals s’hagin subscrit a partir del 
dia 1 de gener de 1995. 

La segona qüestió que es planteja és com s’ha de donar 
compliment a allò que disposa l’article 7.1 de la Llei, que 
diu el següent: 
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Moratòria de les rendes de lloguer d’habitatge

S’amplia també fins a la finalització de l’actual estat 
d’alarma la possibilitat de sol·licitar la moratòria o 
condonació parcial de la renda, quan l’arrendador 
sigui un gran tenidor o entitat pública. Es consideren 
grans tenidors aquells que siguin titulars de més de 10 
immobles urbans (exceptuant pàrquings i trasters) o d’una 
superfície construïda superior als 1.500m2.

S’hi poden acollir aquells arrendataris d’habitatge habitual 
que estiguin en una situació de vulnerabilitat econòmica a 
conseqüència de la situació generada per la Covid-19.

El propietari pot optar entre reduir l’import del lloguer en un 
50% fins a la finalització de l’estat d’alarma, i com a màxim 
durant quatre mesos, o ajornar la totalitat dels imports de 
renda corresponents al període de quatre mesos. En aquest 
cas el total de l’import ajornat es prorratejarà a partir del 
final de la moratòria i per un període mínim de tres anys, o 
el termini que quedi fins a la finalització del contracte.

Aquestes mesures no seran d’aplicació en aquells supòsits 
en què ja s’hagin practicat amb anterioritat.

El BOE del dia 27 de gener va publicar el Reial Decret-
Llei 2/2021, de reforç i consolidació de mesures socials en 
defensa de l’ocupació. 

Es prorroguen automàticament els ERTO per força 
major, fins el 31 de maig de 2021.
 
Durant el període de tancament i fins el 31 de maig de 
2021, als ERTO se’ls aplicaran les mesures extraordinàries 
en matèria de cotització: en cas d’empreses de menys de 
50 treballadors, a 29 de febrer de 2020, les exoneracions 
són del 100% de l’aportació empresarial, i del 90% en cas 
d’empreses amb 50 o més treballadors. 

Les empreses que siguin titulars d’un ERTO per impediment 
o limitació, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta 
norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient 
davant l’autoritat laboral per passar d’un a un altre per 
accedir a les exoneracions derivades d’una modulació 
de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en 
impediment d’activitat. N’hi haurà prou amb que remetin 
una comunicació en aquest sentit a l’autoritat laboral que 
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MESURES SOCIALS EN DEFENSA 
DE L’OCUPACIÓ

hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO de què és 
titular, i a la representació de les persones treballadores, 
per accedir als beneficis. Tampoc caldrà que remetin una 
nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE. 

S’estableix la possibilitat de sol·licitar nous ERTO, a partir 
de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021, als 
quals els serà aplicable l’exoneració de quotes referida.

Per la seva banda, els ERTO per limitació al 
desenvolupament normalitzat de l’activitat vigents, es 
prorroguen automàticament fins el 31 de maig de 2021. 
Les exoneracions aplicables a aquests ERTO, des de l’1 de 
febrer de 2021, seran les següents: 

• Per a empreses amb menys de 50 treballadors, en 
situació d’alta a 29 de febrer de 2020, l’exempció 
respecte de l’aportació empresarial meritada en els 
mesos de febrer, març, abril i maig de 2021 arribarà al 
100%, 90%, 85% i 80%, respectivament. 
• Per a empreses amb 50 o més treballadors, en situació 
d’alta a 29 de febrer de 2020, l’exempció de l’aportació 
empresarial meritada en els mesos de febrer, març, 
abril i maig de 2021 serà del 90%, 80 %, 75% i 70%, 
respectivament. 

Pel que fa als ERTO basats en causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) vinculades 
a la COVID-19, es manté la possibilitat de sol·licitar-los des 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei i fins al 31 
de maig de 2021.

També poden seguir sol·licitant-se pròrrogues dels ERTO 
ETOP que finalitzin durant la vigència d’aquest Reial-Decret 
llei si s’arriba a acord en el període de consultes. En tot 
cas, la pròrroga s’ha de comunicar a l’autoritat laboral. 

Segueix vigent, fins el 31 de maig de 2021, la previsió que no 
considera causa justificativa de l’acomiadament la força major 
i les causes objectives que emparen els ERTO (“prohibició 
d’acomiadar”) i la interrupció del còmput dels contractes 
temporals afectats per una suspensió del contracte. Les 
empreses que s’acullin a les ajudes hauran de mantenir la 
seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada. 

Pel que fa a les mesures de protecció per desocupació, 
aquest Reial Decret-Llei prorroga fins el 31 de maig de 2021 
l’absència de consum de la prestació per desocupació. 
Finalment, les bases mínimes de cotització durant l’any 
2021 seran les vigents a 31 de desembre de 2019, fins que 
es fixi el salari mínim professional pel 2021. 
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Protecció de dades

Què és la intimitat o la privadesa? 

Per a la majoria de les persones és un intangible difícil de 
definir, a la qual en prima facie no se li dona importància; 
no es té massa clar, quins són els límits ni com ens pot 
arribar a afectar.

La manera d’entendre la privacitat o intimitat dependrà 
de la cultura, de costums, àrea geogràfica, de l’activitat 
laboral, del criteri personal, de l’edat, d’infinitat de factors 
que configuren aquest dret fonamental referit a persones 
físiques, susceptible de recorregut, fins i tot, en empara 
davant el Tribunal Constitucional.

Tenen intimitat les persones jurídiques?

Sempre que estiguin en un context relacionat amb 
persones físiques, podria com a poc, valorar-se. Però, la llei 
les exceptua. Quan estem parlant de persones jurídiques 
en general, estem més còmodes mentalment amb el terme 
privadesa, doncs intimitat i privadesa no són conceptes 
iguals. La privadesa, seria la intimitat circumscrita dins un 
espai que pot ésser delimitat.

La Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials, 
ve a garantir ”la intimitat” de les persones jurídiques, els 
secrets privats, com: productes, preus, comercials, plans 
de màrqueting, vitals per l’estratègia de qualsevol empresa.

La intimitat i la privadesa com a dret

Les normes morals són categories universals admeses per 
una comunitat de persones i que informen al legislador 
que les tradueix a normes legals (i per tant d’obligatorietat 
compliment), és a dir, valida legalment aquella conducte 
social que els individus hauran d’assumir dins de la 
comunitat. 

Per l’actual Llei, el  dret a la intimitat i la privadesa són 
dos aspectes d’una mateixa realitat, no els diferencia. 
Aquests estan regulats pels arts 18.1 i 18.4 de la 
Constitució, pel Reglament UE 679/2016, per la Llei 
Orgànica 3/2018; i  també pels arts.197 i s.s. del Codi 
Penal, amb penes de privació de llibertat de fins a 5 anys.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                              
La privadesa és un intangible, a la que cada vegada li surten 
noves formes d’envair- la, com per exemple els telèfons 
mòbils que, a través de comunicacions telefòniques i 
telemàtiques, obren la porta de la nostra intimitat, sense 
consentiment explícita a empreses o ciberdelinqüents.

La geolocalització dels individus, que permet traçar els seus 
moviments i a partir d’aquí creuar tota aquesta informació 
amb altres dades, i després mitjançant algorismes treure 
conclusions sobre el seu comportament i preferències, 
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vulnera la seva privadesa o intimidat.

També els Big Data, una tecnologia innovadora i poc visible, 
però que sens dubte serà un element de transformació 
de les societats. La ciència que es nodreix de les tres V: 
Volum, Varietat i Velocitat en el tractament de dades, i que 
no discrimina entre enunciats i per tant, susceptible de 
donar resultats erronis.

És evident sorgeixen noves formes i més possibilitats 
d’ésser transgredida la privadesa o intimitat de les persones 
físiques, vulnerant drets fonamentals. 

Encara que no sempre és fàcil, necessitem poder delimitar 
quan es considera vulnerat aquest dret i quan no. Això, és 
el que persegueix la reglamentació en protecció de dades.

Nous drets dels ciutadans

Als drets anteriors a la reforma com el dret d’accés, 
supressió (cancel·lació), rectificació i oposició, si sumen 
altres com són la portabilitat i la limitació de la finalitat.
 
El títol X de la Llei Orgànica 3/2018 amplia també aquest 
catàleg de drets amb la neutralitat en internet, accés i 
seguretat per menors, educació digital, drets i desconnexió 
digital en l’àmbit laboral, dret a l’oblit a internet i al 
testament digital, entre altres. Els interessats gratuïtament 
els podran demandar i les empreses o organitzacions els 
hauran de garantir.

El repte empresarial davant la nova Llei 

Així doncs, tothom té el dret a que es respecti la seva 
intimitat i privadesa; això ens obliga com a empresaris  
a garantir que la nostra organització els respecti, ja que 
el no fer-ho pot ésser susceptible de denúncies davant 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o bé, davant 
els Tribunals de Justícia.

La Llei pivota sobre el consentiment exprés, no tàcit, dels 
usuaris, empleats o clients. I aquest consentiment,  no por 
ser prestat de qualsevol manera, sinó segons arts. 12, 13 
i 14 del Reglamento UE 679/2016. No fer-ho implica que 
aquest consentiment es nul o com a poc anul•lable, i per 
tant susceptible de denúncia.

És aconsellable adaptar l’empresa a la Llei, molts són 
els motius que ho aconsellen sigui perquè afegeix valor 
a la nostra organització, protegeix la privadesa de clients 
i empleats, per imperatiu legal; i perquè finalment, una 
denúncia pot comportar multes d’entre 2% al 4% de la 
facturació de l’empresa.



S O L A R

Ara sí!
L’autoconsum

és una opció

972 58 00 58 solar@agrienergia.com Av. Països Catalans, 140 · Banyoles

Aprofita tranquil·lament l’energia del sol

www.agrienergiasolar.com

Confiança, experiència i qualitat
Projecte personalitzat

Compensació d’excedents i tarifa solar
Gestió integral més enllà del claus en mà



Consultes a l’Agència Tributària

FISCAL

16

Núm. consulta: V3315-20

Pregunta: La entidad consultante, cuyo objeto social 
es la construcción de viviendas residenciales, ha 
contratado los servicios de una empresa dedicada al 
arrendamiento de grúas y contenedores con conductor.
Aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo 
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Contestación: El mecanismo conocido como 
inversión del sujeto pasivo resultará de aplicación 
cuando se reúnan los siguientes requisitos:
a) El destinatario de las operaciones sujetas al 
Impuesto debe actuar con la condición de empresario 
o profesional.
b) Las operaciones realizadas deben tener por objeto 
la urbanización de terrenos o la construcción o 
rehabilitación de edificaciones.
c) Las operaciones realizadas deben tener la 
naturaleza jurídica de ejecuciones de obra, con o 
sin aportación de materiales, incluida la cesión de 
personal necesario para su realización.
d) Tales operaciones deben ser consecuencia 
de contratos directamente formalizados entre el 
promotor y el o los contratistas principales, si bien, 
la inversión del sujeto pasivo también se producirá, 
en los casos de ejecuciones de obra y cesiones de 
personal efectuadas para el contratista principal 
u otros subcontratistas, cuando las mismas sean 
consecuencia o traigan causa en un contrato principal, 
que tenga por objeto la urbanización de terrenos o la 
construcción o rehabilitación de edificaciones.
La expresión “directamente formalizados” debe 
considerarse equivalente a “directamente concertados” 
entre el promotor y el contratista, cualquiera que sea 
la forma oral o escrita de los contratos celebrados.
Por otro lado, el artículo 24 quater, apartados 3, 4, 
6, 7 y 8 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 
29 de diciembre, establecen lo siguiente:
“3. Los destinatarios de las operaciones a que se 
refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra 
f), párrafo primero, de la Ley del Impuesto, deberán, 
en su caso, comunicar expresa y fehacientemente 
al contratista o contratistas principales con los que 
contraten, las siguientes circunstancias:
a) Que están actuando, con respecto a dichas 
operaciones, en su condición de empresarios o 
profesionales.
b) Que tales operaciones se realizan en el marco 
de un proceso de urbanización de terrenos o de 
construcción o rehabilitación de edificaciones.
4. Los destinatarios de las operaciones a que se 
refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra 
f), párrafo segundo, de la Ley del Impuesto, deberán, 
en su caso, comunicar expresa y fehacientemente 

a los subcontratistas con los que contraten, la 
circunstancia referida en la letra b) del apartado 
anterior de este artículo.
(…)
6. Las comunicaciones a que se refieren los apartados 
anteriores deberán efectuarse con carácter previo o 
simultáneo a la adquisición de los bienes o servicios 
en que consistan las referidas operaciones.
7. Los destinatarios de las operaciones a que se 
refieren los apartados anteriores podrán acreditar 
bajo su responsabilidad, mediante una declaración 
escrita firmada por los mismos dirigida al empresario o 
profesional que realice la entrega o preste el servicio, 
que concurren, en cada caso y según proceda, las 
siguientes circunstancias:
a) Que están actuando, con respecto a dichas 
operaciones, en su condición de empresarios o 
profesionales.
b) Que tienen derecho a la deducción total o parcial 
del Impuesto soportado por las adquisiciones de los 
correspondientes bienes inmuebles.
c) Que las operaciones se realizan en el marco 
de un proceso de urbanización de terrenos o de 
construcción o rehabilitación de edificaciones.
8. De mediar las circunstancias previstas en el 
apartado uno del artículo 87 de la Ley del Impuesto, 
los citados destinatarios responderán solidariamente 
de la deuda tributaria correspondiente, sin perjuicio, 
asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en los 
números 2.º, 6.º y 7.º del apartado dos del artículo 
170 de la misma Ley.”
De acuerdo con lo anterior y, en particular, en lo 
que se refiere a la materia objeto de consulta, cabe 
señalar que, las operaciones de arrendamiento de 
maquinaria de elevación (grúas móviles y camiones 
grúa), con o sin operario a su cargo, no tendrán la 
consideración a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido de ejecuciones de obra con carácter general 
y, por tanto, no se aplica la regla de inversión del 
sujeto pasivo, contenida en el artículo 84, apartado 
uno, número 2º, letra f) de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido a dichas operaciones.

Núm. consulta: V3327-20

Pregunta: La entidad consultante se dedica al 
suministro e instalación de mobiliario de cocina 
y electrodomésticos. Ha sido contratada por una 
persona que está autopromoviendo la construcción 
de una vivienda que destinará a su uso propio.
Tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido 
aplicable al suministro e instalación del mobiliario de 
cocina y electrodomésticos en la construcción de una 
vivienda en régimen de autopromoción.

Contestación: 1.- El artículo 4, apartado uno de la 
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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.
b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en 
contrario.
(…)
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 el caso objeto de consulta, la persona que 
promueve la construcción de la vivienda la destinará 
a su uso propio, por lo que no adquiere la condición 
de empresario o profesional. Sí ostentarán dicha 
condición los contratistas que lleven a cabo la obra 
de construcción, como la entidad consultante, 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 realicen en el territorio de aplicación del 
Impuesto.
2.- Por lo que al tipo impositivo se refiere, el artículo 
90, apartado uno, de la Ley 37/1992, establece que 
el citado tributo se exigirá al tipo impositivo del 21 
por ciento, salvo lo previsto en el artículo 91 de la 
misma Ley.
El artículo 91, apartado uno.3, ordinal 1°, de la citada 
Ley establece que se aplicará el tipo impositivo del 
10 por ciento a “Las ejecuciones de obras, con o sin 
aportación de materiales, consecuencia de contratos 
directamente formalizados entre el promotor y el 
contratista que tengan por objeto la construcción o 
rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas 
destinadas principalmente a viviendas, incluidos los 
locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios 
complementarios en ellos situados”.
Por otro lado, el ordinal 2° dispone que se aplicará 
también el tipo impositivo del 10 por ciento a 
“Las ventas con instalación de armarios de cocina 
y de baño y de armarios empotrados para las 
edificaciones a que se refiere el número 1º anterior, 
que sean realizadas como consecuencia de contratos 
directamente formalizados con el promotor de la 
construcción o rehabilitación de dichas edificaciones.”
En consecuencia, las ejecuciones de obra concertadas 
directamente entre el promotor y el contratista que 
tienen por objeto la construcción de una edificación, 
incluidas las que tienen por objeto la instalación de 
muebles de cocina en un edificio en construcción, 
tributan al tipo reducido del 10 por ciento.
El tipo reducido se aplica con independencia de 
que el promotor concierte la totalidad de la obra 
de construcción con un solo empresario o concierte 
la realización con varios empresarios realizando 
cada uno de ellos una parte de la obra según su 
especialidad.
No obstante, las ejecuciones de obra realizadas por 
subcontratistas para otros contratistas que a su vez 
contraten con el promotor tributarán por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido al tipo del 21 por ciento.
Por otro lado, las entregas de electrodomésticos 
con los que se pudiera dotar la citada edificación 
tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al 
tipo general del 21 por ciento, aunque se efectúen 
conjuntamente con la construcción de la vivienda 
propiamente dicha.
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	Una empresa promotora s’ha acollit a la 
bonificació del 70% en la quota de l’impost sobre 
transmissions patrimonials. Es pot perdre aquest 
benefici fiscal si l’adquirent destina l’habitatge al 
seu lloguer o a segona residència?
 
Per tal que sigui aplicable la bonificació han de concórrer 
els requisits següents:
- És necessari que es faci constar en l’escriptura pública 

que l’adquisició de la finca s’efectua amb la finalitat 
de vendre-la a un particular per al seu ús com a 
habitatge. Per a l’elevació definitiva, el subjecte passiu 
ha de justificar la venda posterior de la totalitat de 
l’habitatge i els seus annexos bé a una empresa que 
compleixi els mateixos requisits, o bé a una persona 
física per cobrir les seves necessitats d’allotjament, 
dins el termini de tres anys des de la seva adquisició.

- En el supòsit en què l’habitatge es transmeti a una 
altra empresa, la primera empresa que va gaudir de la 
bonificació, no la perd tot i que el transmeti a una altra 
societat i aquesta transmissió tributi per IVA, sempre 
que es compleixin una sèrie de requisits.

La Llei no exigeix que l’habitatge que adquireix finalment 
el particular hagi de constituir el seu habitatge habitual. 
En conseqüència, per al gaudi definitiu de l’aplicació 
de la bonificació per part de l’empresa, és irrellevant 
si, efectuada la transmissió al particular, aquest destina 
l’habitatge al lloguer o a segona residència, en tant que la 
norma no exigeix que sigui el seu habitatge habitual.

	Quin tipus d’IVA s’ha d’aplicar a una operació 
d’adquisició d’un edifici per enderrocar i construir 
posteriorment?
 
La Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit, disposa 
que l’exempció no s’estén a les operacions següents:
“c) Als lliurament d’edificacions que siguin objecte de demolició 
amb caràcter previ a una nova promoció urbanística”
Per tant, si el destí de l’edificació transmesa és la seva 
demolició, amb la finalitat de fer una nova promoció 
d’habitatges, el lliurament de l’immoble no estaria exempta 
de l’Impost sobre el Valor Afegit.
En aquest cas, l’operació quedaria subjecta i no exempta de 
l’Impost sobre el Valor Afegit i tributaria al tipus general del 
21%.

	En relació a la Llei de contenció dels preus 
dels lloguers d’habitatges, què s’entén per gran 
rehabilitació?

Tal i com s’estableix a l’article 3.h de la Llei 18/2007, s’entén 
per gran rehabilitació el conjunt d’obres que consisteixen 
en l’enderrocament d’un edifici salvant-ne únicament les 
façanes o que constitueixen una actuació global que afecta 
l’estructura o l’ús general de l’edifici o l’habitatge rehabilitat.
Cal recordar que en els casos d’habitatges procedent de 
gran rehabilitació, igual com en els de nova edificació, la 
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Llei de contenció de preus de lloguer no els afecta fins 
passats 3 anys des de l’entrada en vigor d’aquesta, és a dir, 
fins al 22 de setembre de 2023.
A partir d’aquesta data, el preu de referència d’un habitatge 
de nova edificació o que hagi passat un procés de gran 
rehabilitació s’estableix a partir de l’Índex de referència de 
preus de lloguer tenint en compte el marge superior.

	Les immobiliàries tenen la responsabilitat 
d’exhibir el certificat d’eficiència energètica dels 
edificis i habitatges que gestionen?
 
D’acord amb l’article 5.b) de la Llei 18/2007, del dret 
a l’habitatge, els agents immobiliaris, és a dir, aquelles 
persones físiques o jurídiques que es dediquen de 
manera habitual i retribuïda a prestar serveis de mediació, 
assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb 
relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o 
cessió de béns immobles i dels seus drets corresponents, 
estan obligats abans d’iniciar una oferta d’un immoble 
a subscriure amb els propietaris de l’habitatge que els hi 
encomana la transacció una nota d’encàrrec que els habiliti 
per fer-ne oferta i publicitat, per a percebre quantitats o per 
formalitzar amb tercers qualsevol precontracte o contracte. 
L’apartat setè de l’article 55 de la Llei del dret a l’habitatge 
determina que, abans de subscriure amb tercers qualsevol 
document relatiu a la transacció d’un immoble, els agents 
immobiliaris han d’haver verificat les dades facilitades pels 
propietaris mandants i la titularitat, les càrregues i els 
gravàmens registrals del bé. Per tant, correspon a l’agent 
immobiliari que realitza l’oferta d’un immoble verificar si 
el seu promotor o propietari, tant si es tracta d’un edifici 
o part d’un edifici (habitatge o apartament) de nova 
construcció o existent, disposa del certificat d’eficiència 
energètica que permet, consegüentment, la utilització de 
l’etiqueta d’eficiència energètica.
Segons l’article 12 del RD 235/2013, “2. L’etiqueta 
s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la 
venda o arrendament de l’edifici o unitat de l’edifici.” 

	Una societat ven a un particular una finca. 
Ambdues parts pacten, mitjançant acta notarial, el 
dipòsit d’una determinada quantitat en concepte 
d’arres penitencials de la futura compravenda. 
Aquesta acta notarial està subjecte a AJD?
 
L’article 621-8 de la Llei 3/2017, del Llibre Sisè del Codi 
Civil de Catalunya, estableix en el seu apartat 3 que: 
“En la compravenda d’immobles, el lliurament d’arres 
penitencials pactades per un termini màxim de sis mesos i 
dipositades davant notari pot fer-se constar en el Registre 
de la Propietat i, en aquest cas, l’immoble resta afectat a 
la seva devolució”.
L’acta notarial de dipòsit d’arres penitencials resta subjecta 
a la modalitat d’actes jurídics documentats.
Per tant, la base imposable de l’acta notarial es constitueix 
pel valor de l’obligació que garanteix la celebració del futur 
contracte, essent el tipus aplicable de l’1,5%.
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L’entrevista a l’associat

Josep Capdeferro Maureta (Bordils, 1940) és 
administrador, junt amb la seva germana Montserrat, de 
Promocions Capdeferro SL. Aquesta empresa es va fundar 
l’any 1975, continuadora de Capdeferro Constructor SA, que 
va iniciar la seva activitat l’any 1972.

Aquestes empreses segueixen l’activitat de l’avi, Josep 
Capdeferro Gurí i del pare, Joaquim Capdeferro Capdeferro, 
ambdós mestres d’obres a Bordils. L’any 1962, en Joaquim, 
en Josep i la Montserrat van continuar l’activitat a Girona. 
Aviat farà 60 anys.

	Com creu que ha canviat la figura del promotor 
i constructor en aquests darrers 50 anys?

Abans, en general, les empreses eren d’àmbit més local 
i tenien una capacitat en consonància amb la mida de 
les obres i promocions del moment. La seva idiosincràsia 
comportava poca burocratització i que les estructures de 
comandament fossin molt directes.

Les obres o promocions grans, tant si eren particulars com 
oficials, les portaven a terme empreses d’àmbit regional 
o estatal.

La col·laboració amb les administracions era més propera 
i dialogada, i el tracte amb les Companyies de Serveis 
era molt proper  i dinàmic. Trobem a faltar molt aquestes 
virtuts, avui en dia desaparegudes.

En l’àmbit laboral, hi va haver èpoques de pau i d’altres 
de molta conflictivitat, que es varen superar. En alguns 
moments, donada la gran activitat existent, hi va haver 
tensions de manca de personal qualificat i també carència 
de materials.

Últimament, la posada en solfa d’exigències derivades 
del Codi Tècnic de l’Edificació, que intenta resoldre 
deficiències inadmissibles, ha comportat un encariment del 
procés constructiu i una major competència del personal 
que intervé a les obres, la major qualificació del qual és 

inajornable. Els nostres joves, autòctons i forans, haurien 
de tenir vies de capacitació accelerada per incorporar-se a 
les noves exigències tecnològiques.

	Creu que el sector ja ha superat la crisi derivada 
de l’esclat de la bombolla immobiliària?

Com ens deien quan érem petis “totes les masses piquen”. 
Per altra part, a aquest sector hi varen entrar gent que 
de promotors no en tenien ni un pèl, només buscaven 
enriquir-se ràpidament. La crisi els va foragitar.

L’edificació no ajustada a les necessitats reals, en molts 
casos en llocs no adients, junt a les facilitats financeres 
de les entitats de crèdit, afegit a una feina minvant, va 
comportar que moltes famílies s’embarquessin en situacions 
de mal pair que van derivar en situacions molt complicades.

En aquests moments s’han anat absorbint la major part 
dels excedents. Resten edificis inacabats que en alguns 
casos s’hauran d’enderrocar perquè no serà possible la 
seva adaptació a les normatives actuals.

	S’estan notant els efectes de la COVID-19 en la 
compra i el lloguer d’habitatges?

És evident que aquesta afectació, té efectes negatius, 
però potser menors dels que es preveia.

Que molts sectors com el Turisme, l’Hostaleria, la 
Restauració i d’altres, estiguin aturats, no ajuda a la bona 
marxa de la nostra activitat, encara que cal esperar que la 
recuperació es produeixi aviat. El nostre immillorable clima, 
desitjat per gent que viuen en zones més agres, continuarà i 
comportarà la reconstrucció de les estructures d’acolliment. 
El nostre paisatge, la nostra costa, la nostra muntanya i 
el tarannà de la gent col·laborarà a aquesta recuperació. 
Sí que és veritat que haurem sortit empobrits d’aquesta 
calamitat, i algunes persones i empreses no ho superaran.

Segons fonts bancàries, notarials i dels agents 
d’intermediació, el volum de les transaccions és remarcable 
i millor del que es podia esperar.

	Actualment han finalitzat una obra pionera a 
Girona amb l’estructura de fusta. Com creu que 
està afectant la industrialització en el sector de la 
construcció?

La situació actual pot ser explicada a partir de dos 
fets: d’una banda, el sector de la construcció ha estat, 
lamentablement, un dels àmbits on l’evolució i la innovació 
han estat més absents en les darreres dècades. D’altra 
banda, cal destacar la manca d’una política decidida 
per part de les administracions a favor d’una formació 
professional de qualitat en els oficis tradicionals del nostre 
ram. D’aquesta manera, ens trobem avui amb un sector en 
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clara transició cap a un nou model productiu basat en la 
industrialització de components, i amb un futur que depèn 
en bona mesura de l’habilitat de tots els agents implicats 
per acollir aquesta nova escala de producció sense perdre 
qualitat en l’arquitectura i la construcció finals.

	L’eficiència energètica i la sostenibilitat dels 
edificis són pilars fonamentals de la construcció 
d’habitatges en aquests darrers anys. Aquesta 
tecnologia encareix els projectes?

L’eficiència en general i la sostenibilitat dels edificis ha estat 
històricament un factor essencial en la bona arquitectura, i 
segurament ens hauríem de preguntar quan l’observança 
d’aquests aspectes va deixar de ser important. Cal dir, en 
aquest sentit, que la tendència recent en les modificacions 
normatives vers l’assoliment d’uns majors nivells de 
sostenibilitat es reflecteix en un lògic augment en els 
pressupostos de la construcció, degut a l’obligatòria millora 
d’algunes prestacions. El nostre sector, com a responsable 
d’una part important de les emissions causants del canvi 
climàtic, té un repte important al davant com a part de 
la solució al problema, i malgrat l’encariment que suposa 
la incorporació d’alguns criteris en aquesta línia hem 
d’entendre l’actual situació com una oportunitat.

	Considera que l’Administració recolza 
suficientment el sector?

Aquest sector té un pes molt important en l’economia 
perquè, apart d’absorbir força ma d’obra  (que s’ha 
de formar i reciclar), té efectes multiplicadors per la 

mobilització de materials, mobles, electrodomèstics, 
productes per la llar etc. i  hauria de ser més ben tractat.

Els Plans Urbanístics, i la claredat de les seves 
determinacions, haurien de permetre que les llicències 
d’obra, en la major part dels casos, fos quasi immediata, 
cosa que actualment no succeeix tot i  tenir un cost 
excessiu, al meu entendre.

El diàleg entre l’Administració i el sector hauria de ser franc 
i fluid i basat en la confiança mútua.

	Són necessàries ajudes en la compra i en el 
lloguer d’habitatges?

Tal com deia el malaguanyat Joan Paulí, ex President del 
Gremi, traspassat ara fa un any, l’habitatge mai havia estat 
tan poc ajudat com ara. Ell ho deia i avui continua igual.

Durant temps, les ajudes proposades en els Plans 
plurianuals d’Habitatge, contemplaven subvencions  
directes, subsidiació d’interessos i hipoteques durant un 
termini generós.

Aquestes ajudes, cas d’existir, permetrien que molts 
possibles compradors poguessin abordar la compra d’un 
habitatge amb més tranquil·litat, afavorint  la decisió.

Pel que fa al lloguer, no només la situació és insuficient, 
sinó que amb les mesures restrictives i oposades al lliure 
mercat, que vulneren la seguretat jurídica (tant necessària 
a l’hora de fer inversions del calibre de les immobiliàries) 
ha fet que moltes promocions pensades amb aquesta  
destinació, s’hagin cancel·lat “sine die”.

L’administració amb aquestes mesures intenta traspassar 
als privats allò que seria objecte de la seva responsabilitat 
que és promoure habitatge social, ja que disposa dels 
solars i els medis adients.

	Com veu el futur de la professió?

Aquesta professió arriscada i creativa és apassionant, perquè 
col·labora a millorar l’hàbitat urbà i permet que les famílies 
tinguin un sostre on conviure i desenvolupar-se.

Deixem-la en mans dels que la saben fer i ajudem-los.

Es un clàssic que les grans immobiliàries foranes sempre 
han volgut venir a promoure edificis més o menys grans. 
El sol surt cada dia per a tothom. La seva presència, és 
un repte que cal assumir i que ens ajudarà a millorar els 
nostres plantejaments.

Tinc la convicció que el coneixement del territori ajudarà als 
promotors de les nostres comarques a esforçar-se per poder 
continuar fent la tasca que és el seu “quefer” de cada dia.

Autor: José Hevia
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del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

BOP núm. 249 de 29 de desembre de 
2020
Edicte núm. 9.759 de l’Ajuntament 
d’Olot: Aprovació definitiva del canvi de 
sistema d’actuació del PA 03.04 “Carles 
I” de la modalitat de reparcel·lació per 
compensació bàsica a la modalitat de 
cooperació.

DOGC núm. 8.306 de 30 de desembre 
de 2020
Anunci de l’Ajuntament de Figueres: 
Aprovació inicial de la modificació puntual 
núm. 2 del Pla Parcial del sector residencial 
Avinguda Costa Brava.

BOP núm. 9 de 15 de gener de 2021
Anunci núm. 171 de l’Ajuntament de 
Begur: Aprovació definitiva del Pla de 
Millora Urbana del Polígon d’Actuació P-10 
/ La Coma-2.

DOGC núm. 8.340 de 12 de febrer 
de 2021
Edicte de 5 de febrer de 2021, sobre 
un acord de la Comissió de Territori 
de Catalunya referent al municipi de 
Banyoles.
Exp.: 2014/55259/G, Aprovació definitiva 
del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM).

DOGC núm. 8.341 de 15 de febrer de 
2021
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procediment per concedir-les.

DOGC núm. 8.339 d’11 de febrer 
de 2021 
Recurs d’Inconstitucionalitat núm. 
6289-2020, contra diversos articles de 
la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 
de setembre, de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge i de 
modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 
24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge.

BOP núm. 246 de 23 de desembre de 
2020
Edicte núm. 9.761 de l’Ajuntament de 
Figueres: Extracte de la convocatòria de 
subvencions per a la supressió de barreres 
arquitectòniques, amb adequació de 
l’itinerari i la instal·lació d’ascensors en 
immobles.

BOP núm. 246 de 23 de desembre 
de 2020
Edicte núm. 9.768 de l’Ajuntament de 
Figueres: Extracte de la convocatòria 
de subvencions per a la restauració i 
rehabilitació de façanes d’edificis.

DOGC núm. 8.305 de 29 de desembre 
de 2020
Edicte de l’Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni: Aprovació inicial de les 
bases reguladores per a la concessió, en 
règim de concurrència no competitiva, 
de subvencions per al foment de la 
rehabilitació d’habitatges destinats a 
lloguer social.

BOP núm. 1 de 4 de gener de 2021
Edicte núm. 10.140 de l’Ajuntament de 
Figueres: Extracte de la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions per 
a la rehabilitació, reforma o millora 
d’habitatges.

BOP núm. 248 de 28 de desembre de 
2020
Resolució de 14 de desembre de 2020, 
per la qual es disposa la inscripció del 
Conveni col·lectiu de treball del sector de 
la construcció i les obres públiques de la 
província de Girona, per al període de l’1 
de juny de 2020 al 31 de maig de 2021.

BOP núm. 249 de 29 de desembre de 
2020
Resolució de 14 de desembre de 2020, per 
la qual es disposa la inscripció i publicació 
de l’Acord de la Comissió Negociadora del 
Conveni col·lectiu de treball del sector de 
la construcció i les obres públiques de la 
província de Girona, relatiu a l’aprovació 
del calendari laboral per a l’any 2021.

Edicte d’11 de febrer de 2021 sobre 
un acord de la Comissió de Territori de 
Catalunya referent al Pla director urbanístic 
de revisió dels sòls no sostenibles del litoral 
gironí.
Exp.: 2018/067860/G, Aprovació definitiva 
del Pla director urbanístic de revisió dels 
sòls no sostenibles del litoral gironí.

BOP núm. 30 de 15 de febrer de 2021
Anunci núm. 1.097 de l’Ajuntament de 
Calonge i Sant Antoni: Aprovació inicial 
del Projecte d’urbanització del PAU-18 
Casernes.

DOGC núm. 8.286 de 3 de desembre 
de 2020
Resolució EMC/3126/2020, de 30 de 
novembre, per la qual es fa pública 
la convocatòria de l’any 2020 per a la 
concessió de subvencions al programa 
d’ajuts per a actuacions de rehabilitació 
energètica en edificis existents.

DOGC núm. 8.286 de 3 de desembre 
de 2020
Resolució TES/3119/2020, de 27 de 
novembre, de segona ampliació de 
l’import màxim inicial de la dotació 
pressupostària de la Resolució 
TES/1096/2020, de 19 de maig, per 
la qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió, en règim de concurrència 
pública competitiva, de les subvencions 
per al pagament del lloguer per a l’any 
2020.

BOE núm. 322 de 10 de desembre de 
2020
Reial Decret 1084/2020, de 9 de 
desembre, pel que es modifica el Reial 
Decret 106/2018, de 9 de març, pel que 
es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-
2021 i l’Ordre TMA/378/2020, de 30 
d’abril, per la que es defineixen els criteris 
i requisits dels arrendataris d’habitatge 
habitual que poden accedir a les ajudes 
transitòries de finançament establertes en 
l’article 9 del Reial Decret-llei 11/2020, de 
31 de març, pel que s’adopten mesures 
urgents complementàries en l’àmbit social 
i econòmic per fer front al Covid-19.

DOGC núm. 8.292 d’11 de desembre 
de 2020
Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, 
de mesures urgents per estimular la 
promoció d’habitatge amb protecció 
oficial i de noves modalitats d’allotjament 
en règim de lloguer.

DOGC núm. 8.326 de 26 de gener 
de 2021
Resolució TES/126/2021, de 15 de gener, 
per la qual s’estableixen les condicions 
d’accés a les prestacions econòmiques 
d’especial urgència, per afrontar situacions 
d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, i el 
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EVOLUCIÓ SECTOR IMMOBILIARI

ESTADÍSTICA

Habitatges iniciats i acabats a les comarques de Girona segons tipologia 
edificatòria (gener-setembre 2020)

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
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ESTADÍSTICA

Nombre d’Hipoteques Urbanes constituïdes per comunitats autònomes 
4t trimestre 2020

Província de Girona

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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La col·lecció Tmatt és la nova superfície supermat,  
antiempremta i auto-regenerativa per a mobles de cuina

Tmatt és una superfície lacada d’alta tecnologia, supermat, antiempremta i auto-regenerativa, resultat de la cerca 
d’un producte innovador, capaç de sorprendre amb les seves infinites propietats de resistència, durabilitat i facilitat 
de neteja, entre d’altres. 

La col·lecció Tmatt està disponible en una amplia gama de 14 colors i acabats que permet totes les combinacions 
possibles per a crear diferents estils. Els colors van dels blancs i grisos bàsics, a les tonalitats intenses i en 
tendència, sense oblidar l’elegància de la fusta i les seves textures vetejades. Sempre amb la finalitat d’apropar la 
naturalesa a les llars i crear cuines amb molt d’estil.

Entre les propietats de la superfície de cuines Tmatt estan l’auto-regeneració, l’efecte antiempremta, el tacte 
agradable, la durabilitat, la resistència a les ratllades i els impactes, la resistència a l’abrasió, la reflectància mínima 
de la llum i el manteniment i la neteja fàcil.

Amb una trajectòria de més de 35 anys fabricant i distribuint mobiliari de cuina als nostres clients, a TPC Cocinas 
no dubtem en recomanar Tmatt com la superfície ideal per a mobles de cuina. 

A TPC Cocinas estem a prop teu.

www.cocinas-tpc.com



DIRECCIÓ
C/Indústria, 6 
(Pol. Ind. Mas Xirgu)
17005 Girona - T. 97 240 56 59

arquidis@cocinas-tpc.com
www.cocinas-tpc.com

DESCOBREIX EL NOSTRE AMPLI CATÀLEG D'ACCESSORIS

www.cocinas-tpc.com
EQUIPA LA TEVA CUINA
VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ

 

 
  

Treballs en ferro i inox, 
reparacions en general i 
muntatge estructures 

Pressupostos sense compromís 

 

MAS AYATS  S/N 
17468  VILAMARÍ  ( GIRONA ) 
TEL :  972560103 
www.serralleriaayats.com 



Quan parlem d’autònom ens referim a autònom sense 
treballadors, ja que un autònom amb treballadors a 
efectes de la normativa vigent de prevenció de riscos 
laborals està considerat com a empresa.

La normativa que fa referència a aquest tipus de 
contractació és el RD 1627/97 de seguretat i salut en 
obres de construcció, on disposa en l’article 2.3 “quan el 
promotor contracti directament treballadors autònoms per 
a la realització de l’obra o de determinats treballs d’aquesta, 
tindrà la consideració de contractista respecte a aquells a 
l’efecte del que es disposa en aquest Reial Decret”

Això significa que el promotor tindrà les obligacions 
i responsabilitats de contractista envers l’autònom, 
implica que el promotor haurà de:

• Redactar el pla de seguretat i salut dels treballs que 
ha de realitzar l’autònom

• Tramitar l’obertura de centre de treball al 
Departament de Treball

• Habilitar el llibre de subcontractació al Departament 
de Treball

• En aquest cas el promotor no s’ha d’inscriure al 
REA (registre empreses acreditades per treballar al 
sector de la construcció).

Hi ha una excepció a aquest cas que estem exposant: 
quan el promotor és cap de família que construeix el seu 
propi habitatge. L’article 2.3 del RD 1627/97 afegeix: 
“el que disposa el paràgraf anterior no serà d’aplicació 
quan l’activitat contractada es refereixi exclusivament a 
la construcció o reparació que pugui contractar un cap 
de família respecte al seu habitatge” En aquest cas el 
promotor no té consideració de contractista i no s’ha de 
redactar el pla de seguretat ni el promotor ni l’autònom. 
Caldrà entregar l’estudi de seguretat i salut a l’autònom 
per informar-lo dels riscos i mesures de l’obra. 

Es pot donar el cas en algunes obres d’intentar 
“solventar” aquesta situació fent signar a l’autònom 
una acta d’adhesió al pla de seguretat i salut d’un 
dels contractistes, aquesta pràctica no és legal, ja que 
aquest contractista hauria de subcontractar a l’autònom 
i hauria de tenir previstos els seus treballs en el pla de 
seguretat i salut.

El fet de no cumplir amb aquestes obligacions pot 
comportar una sanció econòmica al promotor que ve 
regulada pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i 
sancions en l’ordre social.

Quan un promotor contracta un autònom

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
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Carme Domènech Garcia - Arquitecta tècnica, tècnica superior en PRL, coordinadora de seguretat i salut 
Baula Coordinacions

En el moment que un promotor decideix contractar un autònom per executar treballs en una obra, 
aquest promotor quines obligacions està assumint? Qui ha de redactar el pla de seguretat i salut 
dels treballs que executarà l’autònom?
 
Quan un promotor inicia una obra de construcció pot contractar a nivell horitzontal totes les empreses que 
consideri necessàries, aquestes tindran consideració de contractistes respecte dels treballs que tenen contractats. 
A l’obra hi haurà tants plans de seguretat i salut, obertures de centre de treball, llibres de subcontractació i 
designacions de recurs preventiu com contractistes hi hagi contractats.

Si a més decideix contractar a un autònom, és important que estigui informat sobre quines obligacions està assumint.
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Propostes de Bankinter al sector immobiliari

Actuació de les distribuïdores en les connexions de nous 
subministraments elèctrics

Després d’un any de crisi pandèmica, els indicadors 
apunten a un creixement moderat de les compravendes 
per aquest 2021, per finalment passar a un 2022 amb un 
nou cicle d’expansió del sector immobiliari. Davant d’aquest 
escenari és necessari saber quin serà el comportament de 
les entitats de crèdit davant la viabilitat dels projectes a 
finançar i l’anàlisi dels riscos.

Per conèixer quines seran les perspectives de finançament 
que ens trobarem a l’hora de presentar un projecte a les 
entitats financeres, el passat 18 de febrer va tenir lloc al 
Gremi una webinar amb la participació de Bankinter.
 
El Director Comercial de Xarxa d’oficines de Catalunya 
Nord, va exposar que Bankinter vol continuar oferint 
finançament per a promocions, donat que les perspectives 
són bones pel sector immobiliari. Preveuen una forta 
demanda d’habitatge per aquest 2021. El 2020 ha estat un 
any amb xifres rècord a Girona en demanda hipotecària. 
Es pot produir una restricció de crèdit a promotors per 
canvis de polítiques de risc o situacions de reestructuració 
internes, però no es preveu a curt termini.

La directora de Risc va fer incís en el fet que les anàlisi 
de promocions per part de Bankinter no han variat, són 

La funció d’una empresa distribuïdora és atendre les 
sol·licituds de nous subministraments o ampliació dels 
existents. El passat 4 de març va tenir lloc un webinar, 
promogut pel Gremi amb la col·laboració d’Endesa, per 
recordar com s’ha de gestionar un nou subministrament 
i els canals d’atenció que disposa aquesta entitat per 
tramitar les sol·licituds.

A banda, es va detallar tota la documentació necessària 
per tramitar nous subministraments o variants, els terminis 
legals per a l’execució dels treballs i el règim de facturació, 
fent especial èmfasi en que les ofertes amb els treballs a 
realitzar s’envien amb un pressupost sense l’obra civil. Si 
interessa que l’obra la faci la distribuïdora, el client ho ha 
de demanar explícitament. Des del 31 de desembre de 
2020, la validesa de les ofertes és de 30 dies.

Es va aprofitar la sessió per presentar la web on es poden 
gestionar les sol·licituds de noves contractacions i fer un 

les mateixes de l’any 2008. Es demana experiència i 
coneixement del promotor, prevendes de l’ordre del 50%, 
garanties bancàries al comprador d’habitatge, flexibilitat/
estalvi en finançament promoció, control d’obra (Project 
monitoring) i subrogació d’hipoteques. Es financia el 
100% del cost de l’obra, excepte el solar i el circulant.  En 
quant a l’aportació de recursos del promotor, es demana 
la implicació en el projecte (equity 20%), inexistència de 
tensions de tresoreria futures, i vendes que assegurin el 
pagament de finançament sense posar en risc la inversió 
del promotor.

seguiment de tot el procés de connexió. També es poden 
continuar tramitant a través dels canals habituals de correu 
electrònic o telefònicament.
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Estudi oferta habitatges de nova construcció

El 25 de febrer es va presentar a la premsa l’Estudi d’oferta 
d’habitatges de nova construcció a Catalunya 2020, amb 
especial referència a la província de Girona. Aquest estudi, 
dirigit per l’Associació de Promotors de Catalunya, i realitzat 
per Catchment AMR, exposa els resultats d’un treball de 
camp portat a terme durant el 2020, on es resumeixen les 
dades de l’oferta del mercat residencial d’obra nova, en 
nivells de desagregació per províncies.

Amb aquest estudi s’assoleix el repte de disposar d’un 
cens complet de tot Catalunya que permet no sols estimar 
l’oferta, sinó també estudiar-la, en relació amb el territori i 
la població. Pel que fa a la província de Girona, el número 
de promocions en oferta era de 132, que representen un 
total de 2.190 habitatges, dels quals 549 unitats estaven 
a la venda, xifra que representa un 25% del total de les 
promocions estudiades a Catalunya (1.013 promocions). 
En quant a Girona ciutat, el número d’habitatges a la 
venda era de 147, d’un total de 19 promocions, 140 dels 
quals situats en edificis plurifamiliars.

La superfície mitjana dels habitatges de les comarques 
gironines és de 95,90 m2, mentre que el preu mitjà de 
l’habitatge s’incrementa en un 8,4%. Dels municipis 

El Gremi estrena nova web!  Amb més funcions i adaptada 
al mòbil, tauleta i portàtil.

Descobriu tota l’actualitat, serveis i publicacions que us 
oferim a l’adreça habitual: www.gipce.com

Trobareu noves funcions com l’oficina tècnica del 
professional, amb un ventall de serveis a disposició del 
professional de la promoció i construcció; l’apartat de 
projectes per a promotors, amb una selecció de solars 
pendents de desenvolupament; o l’apartat d’habitatges 
directes de promotors, pensat com un portal immobiliari a 
disposició de les empreses.

El nostre objectiu és oferir sempre un servei de qualitat a 
través dels nostres canals, ja sigui on line o presencial.

estudiats, el que registra el preu €/m² útil més elevat és 
Castell-Platja d’Aro, seguit de Castelló d’Empúries. Per 
contra, el que registra el preu €/m² útil més baix és la 
Bisbal de l’Empordà.

La presentació de l’estudi va anar a càrrec del Sr. Lluís 
Marsà, President de l’Associació de Promotors de 
Catalunya, acompanyat del Sr. Josep M. Coll, President del 
nostre Gremi.

Nova web Gremi
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Des de 1986 dedicats a la climatització 

L’assessorem per aconseguir el millor 
confort sense renunciar a l’estalvi 

 
 

Polígon Industrial Mas Xirgu 
C/ George Stephenson, 36 
17005 GIRONA 
Tel. 972 249 250 
Fax  972 236 898 
www.novinetclima.com 

www.persianesprats.cat

PERSIANES PRATS, S.A.
Carrer Girona, 12
17140 ULLÀ (Girona)
info@persianesprats.com
Tel. (+34) 972 75 83 19
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