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un terç de l’habitual. En cas d’absència 
de sol, l’aerotèrmia, substitueix 
l’energia solar.

A l’estiu, es reforça el confort amb 
ventiladors de sostre a cada habitació. 
La ventilació mecànica funciona les 24 
hores del dia.

Obra impulsada per PROMOCIONS 
CAPDEFERRO SL, projectada i dirigida 
per bosch.capdeferro arquitectura, amb 
col. de Raül Elias arq. X. Bolós apar, 
Jaume Pastor ing, Luca Volpi sost, 
Blazquez Guanter+Beñat Serna cal.

estruc, SIS acústica, Incafust+Cecam, 
Eddie Chalecki arq. Gestió, Didac Boix 
bsp oct, Jose Hevia foto, Banc Sabadell 
finançament.

Industrials: Tranports Mateu, Estruc. 
Ultra, Quintana, Egoin, Alumilux, 
Jaume Fusters, Placoguix, Riam, Eis 
Girona, Antenes Gerunda, Argam, Arids 
Bofill, Pref.Planas, Matés Fontfreda, 
KAD, Aubach, Palahi, Valentí, Crist. 
Girona, Europa Electrònics, J. Fabrega, 
Marbres Banyoles, Orona, Pamic, 
P.Casas, P.Aguilar, Phoenix, Sumace, 
Telecta, Vimat, Xilotecma.

El bloc 6x6 d’habitatges, c/. Tomàs 
Carreras Artau 6 de Girona, consta de 
Planta Subterrània de formigó armat i 
les plantes, baixa i 5 plantes tipus, amb 
estructura de fusta CLT. parets i sostres.

Les habitacions permeten adaptar-se 
a les necessitats de l’usuari, sense fer 
obres, per medi d’uns panells corredors.

Els materials emprats i les instal·lacions 
del clima, amb aprofitament de l’energia 
solar, a les terrasses, situades a la 
façana Sud, comporten una reducció 
dràstica del consum energètic. S’estima 
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Miquel Bosch Gardella - President

presentat abans de vacances per ERC, 
JUNTS, BComú, i CUP per recuperar 
les mesures socials decaigudes per 
la sentència del TC. De fet el projecte 
de llei endureix molt una norma que ja 
era duríssima i, que si prospera amb 
el seu redactat actual, està clar que 
acabarà definitivament amb el poc parc 
de lloguer que encara resisteix avui, 
malgrat el conjunt de lleis i normes 
(emergència habitacional, contenció 
de rendes, etc.). Esperem que la 
acció coordinada de tots el implicats 
sectorials (promotors – constructors, 
APIS, administradors de finques, 
cambres de la propietat, FOMENT, et.), 
aconseguim que en la tramitació es 
pugui redimensionar el text. De fet estan 
previstes compareixences en comissió, 
en les que com sempre estarem 
representats per l’APCE Catalunya.
 A nivell local, continuem tenint 
molts problemes amb els terminis 
de tramitació de llicències, amb els 
subministraments de materials i amb 
l’escassedat de mà d’obra, la qual cosa 
està encarint d’una manera preocupant 
els costos d’edificació.
 I ho deixo aquí, doncs com a 
primer editorial crec que ja és suficient. 
Ja hi haurà temps d’entrar més a fons en 
els temes del dia a dia, quan amb la Junta 
tinguem més estructurat el programa 
d’acció pels propers quatre anys.

La nostra portada

Editorial

setembre tindrem el Reial Decret de 
Rehabilitació, que posarà en marxa de 
manera efectiva la distribució de fons a 
les CCAA, per la rehabilitació d’immobles, 
habitatges i barris, i també destinarà mil 
milions a nova construcció d’habitatges 
de lloguer social, sobre sòls públics amb 
dret de superfície o concessió.
 També s’està tramitant el nou 
Pla d’Habitatge que, a partir de gener 
de 2022, haurà de substituir l’actual 
que s’acaba el desembre. Sabem que 
serà molt semblant a l’actual, basant-
se sobretot en promoció d’immobles 
de lloguer assequible, que comptem 
podrem edificar sobre els sòls privats 
de reserva d’HPO, que ara amb els 
nous preus aprovats per la Generalitat 
l’any passat, ja són viables.
 D’altra banda continua la 
lluita entre PSOE i Unides Podem, 
per l’elaboració definitiva de la Llei 
d’Habitatge estatal que, entre d’altres 
qüestions, hauria de donar una solució 
al mercat de lloguer. Segons el PSOE, 
hauria de passar per estimular la nova 
construcció d’habitatges de lloguer 
i bonificar fiscalment als propietaris 
d’habitatges que minorin els preus en 
àrees tensionades, però segons UP, 
hauria de ser una norma similar a la 
catalana de “regulació de rendes”. 
Veurem com acaba...
 En l’àmbit català estem 
immersos en el projecte de llei 

 És el primer cop que escric 
l’editorial de la revista del Gremi, 
després d’haver assumit el càrrec de 
President el passat 15 de juliol. Val a dir 
que tot és força nou per a mi, però que 
ho faig amb il·lusió, esperant que amb 
l’ajut dels membres de la Junta Rectora 
i del personal de la institució, puguem 
almenys igualar i mantenir el que s’ha 
fet fins ara, que d’altra banda conec 
prou bé, doncs ja fa temps que estic 
a la Junta, a la que he tingut diferents 
responsabilitats. No m’estenc més, 
doncs a l’interior trobareu una entrevista 
en la que dic moltes coses que crec que 
deixen clar que vull continuar la labor 
feta pels presidents i juntes anteriors, 
mantenint i millorant, si és possible, 
el lideratge del sector promotor – 
constructor a les nostres comarques.
 Sens dubte vivim moments 
molt complicats, tant a nivell local, com 
autonòmic, estatal, europeu i mundial, 
però malgrat tot, el nostre sector ha 
aguantat bé la pandèmia i està assolint 
nivells de producció i de vendes 
importants, d’altra banda lògics degut 
a la baixa producció dels últims anys 
(sumat a la inoperància del llarg període 
de crisi econòmica del 2007 al 2013) i la 
imperiosa necessitat que els ciutadans 
tenen d’adquirir habitatges, tant per 
reposició com per primer accés.
 Sembla que, a nivell legislatiu 
estatal, abans de final d’aquest mes de 



Amb la participació de l’APCE
EL CTESC PRESENTA UN INFORME AMB 141 
RECOMANACIONS PER GARANTIR L’ACCÉS A 
L’HABITATGE 
El Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya (CTESC) va presentar el 
passat 13 de maig l’informe “El dret a 
l’habitatge”, que recull 141 recomana-
cions dirigides a les administracions 
per garantir el dret a l’habitatge, entre 
les quals destaquen la importància de 
fomentar les inspeccions tècniques, in-
crementar la construcció del parc públic, 
o millorar la fiscalitat, especialment en 
referència als pisos de protecció oficial.

Aquest informe, que ha comptat amb 
la participació de l’APCE en una de les 
12 compareixences de treball, té com 
a objectius analitzar la situació actual 
de l’habitatge i les dificultats per acce-
dir i mantenir un habitatge digne, ex-
plicar i contextualitzar el “problema de 
l’habitatge” adoptant sis perspectives 
complementàries a través de les quals 
es pretén oferir una visió completa de la 
situació actual que serveixi com a base 
per a la formulació de recomanacions. 

La primera perspectiva és la social, 
que es desplega de manera trans-
versal a l’informe i determina tres 
aspectes rellevants: la naturalesa de 
l’objecte d’estudi (fruit d’una preocu-
pació compartida), l’interès per com-
prendre els fenòmens que s’hi analit-
zen (les formes d’exclusió residencial) 
i la voluntat per millorar la situació 
de partida (fent propostes). Les al-
tres cinc perspectives són la històrica 
(anàlisi del context), la jurídica (anàli-
si de la normativa i la jurisprudèn-
cia), la político-econòmica (anàlisi de 
la situació actual i de les polítiques 
d’habitatge), la comparada (anàlisi 
d’experiències en l’àmbit local, català, 
espanyol i internacional) i la proposi-
tiva (elaboració de recomanacions)

Ampliar el parc públic

Actualment, el parc públic compta amb 
prop de 135.000 habitatges, segons da-

des de la Generalitat. L’informe “El dret a 
l’habitatge” busca incrementar-lo i pro-
fessionalitzar-lo, de manera que sigui 
permanent, estigui diversificat i quedi 
lliure d’especulacions, a més d’establir 
indicadors estadístics per copsar 
l’evolució dels preus de l’habitatge. 
També proposa fomentar la transversa-
litat en les polítiques d’habitatge i pro-

tegir a les famílies per a prevenir situa-
cions de risc d’exclusió de l’habitatge, i 
diversificar-les per poder donar respos-
ta a totes les necessitats. 

Ampliar la xarxa d’habitatges d’inclusió 
i l’adjudicació d’habitatges amb protec-
ció per a contingents especials i garantir 
un percentatge de pisos accessibles en 
l’habitatge públic és una altra de les re-
comanacions que contempla l’informe 
del CTESC. 

Entre els diferents factors de millora tam-
bé destaca la importància de fomentar 
les inspeccions tècniques i la rehabi-
litació per “assegurar que tots els habi-
tatges siguin dignes i universalment ac-
cessibles”. En aquest sentit, en l’informe 
s’assenyala la necessitat de dotar de més 
ajuts adreçats a la rehabilitació, sobre-
tot de patologies estructurals, eficiència 
energètica i accessibilitat, així com posar 
en marxa les àrees de rehabilitació inte-
gral. També demanen assegurar que es 
fan les inspeccions convenients i se’n fa 
un seguiment, i posar en pràctica els me-
canismes que permetin rehabilitar edifi-
cis en cas de dificultats econòmiques.
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Polítiques d’habitatge

En l’informe, el CTESC fa una anàlisi del 
marc normatiu i jurisprudencial del dret 
a l’habitatge i descriu les polítiques 
d’habitatge -estatals i autonòmiques- 
des de diverses vessants: la seva evo-
lució històrica, la distribució de com-
petències entre l’Estat i Catalunya, les 
mesures i els instruments a través dels 
quals  s’articula en el territori, i les prin-
cipals magnituds estadístiques. 

En aquest apartat es presenten una 
sèrie de dades sobre el pressupost de 
la política d’habitatge a Catalunya, 
amb la reducció dels recursos entre 
2008 i 2014 i el protagonisme que 
adquireixen les actuacions per man-
tenir i evitar la pèrdua de l’habitatge. 
També fa un breu repàs a les dades 
sobre el parc d’habitatges destinat 
a polítiques socials, el qual ha expe-
rimentat una evolució positiva so-
bretot a partir de la creació del Fons 
d’habitatge de lloguer social el 2015. 

El parc d’habitatges cedits gestionat 
per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya es nodreix principalment de 
les unitats procedents de les entitats 
financeres, mentre que el parc públic 
de la Generalitat ho fa amb l’exercici 
del dret de tanteig i retracte. També es 
presenten les grans magnituds relati-
ves a la promoció i accés a l’habitatge, 
als ajuts per mantenir i evitar la pèr-
dua de l’habitatge i al foment de la 
rehabilitació, afegint una l’anàlisi del 
Document per a l’aprovació inicial, de 
març de 2019, del Pla Territorial Secto-
rial d’Habitatge de Catalunya.

En aquest sentit, el document proposa 
la construcció d’un parc d’habitatges 
diversificat (de venda i de lloguer, lliu-
res i destinats a polítiques socials) a un 
ritme de 25.000 unitats anuals, així com 
assolir un 15% d’habitatges principals 
destinats a polítiques socials en un ter-

mini de 20 anys. També planteja ampliar 
exponencialment l’oferta d’habitatge de 
lloguer i de figures innovadores com la 
cessió d’ús, mantenir la qualificació per-
manent de l’habitatge amb protecció, 
potenciar l’ICF com a sustentador del 
finançament públic de l’habitatge i in-
crementar el pressupost dels programes 
de mediació de lloguer social dels fons 
d’habitatge en lloguer i de les oficines 
locals d’habitatge.

Altres recomanacions que inclou l’estudi 
en aquest apartat són: 

•	 Incrementar gradualment la despe-
sa pública en habitatge fins a l’1% 
del PIB i incentivar la col·laboració 
públic privada. 

•	 Fer front al dèficit d’habitatge 
amb protecció i garantir el paper 
central de la promoció pública de 
lloguer.

•	 Regular el lloguer d’habitacions i 
promoure els “habitatges compar-
tits” a través, per exemple, de pro-
grames de convivència i suport in-
tergeneracional.

•	 Disposar d’un nou Pla que serveixi 
de guia per a les actuacions del Go-
vern i continuar desenvolupant la 
normativa.

•	 Consensuar un nou Pacte Nacional 
que consideri l’habitatge un pilar fo-
namental de l’Estat de benestar.

•	 Agilitar i simplificar els processos 
administratius. 

Regulació del lloguer

Per la importància que té la regulació 
dels preus del lloguer privat en el debat 
públic en el moment d’elaboració de 
l’informe, el document dedica un espai 
específic a aquesta qüestió i a la diversi-
tat de models que s’han posat en marxa 
a diferents països. Així, s’explica amb de-
tall en què consisteixen les regulacions 
de “primera generació”, les regulacions 
de “segona generació” i les mesures que 
alguns autors i autores inclouen sota la 
categoria “tercera generació”. L’apartat 
es fa ressò dels arguments a favor i en 
contra d’aquests models, presenta algu-
nes experiències rellevants i, finalment, 
identifica un conjunt de mesures que no 
regulen directament les rendes del llo-
guer però que influeixen en la seva evo-

lució, i demana avaluar científicament 
els efectes de la normativa catalana i 
espanyola en els preus de lloguer privat 
a partir de l’evolució dels següents indi-
cadors: preus del lloguer privat segons 
el registre de fiances de la Generalitat, 
preus del lloguer privat segons en les 
zones i municipis limítrofs que no es-
tan qualificats com a àrees amb mercat 
d’habitatge tens, percentatge de renda 
familiar destinada al pagament de les 
despeses dels habitatges de lloguer pri-
vat en les zones i municipis amb aquesta 
qualificació, nombre d’habitatges de llo-
guer privat en les zones i municipis amb 
aquesta qualificació, qualitat i manteni-
ment del parc d’habitatges de lloguer 
privat i nombre de desnonaments per 
situacions de lloguer. 

Pel que fa a planejament urbanístic, 
en l’informe es recomana integrar les 
polítiques d’habitatge en continus ter-
ritorials amb sistemes de governança 
i mobilitat de gran abast, adoptar 
l’enfocament de la regeneració urbana 
integral i diversificar els planejaments 
urbanístics. També es demana aprovar 
amb urgència el Pla Territorial i Sectorial 
de l’Habitatge (PTSH), impulsar plans lo-
cals d’habitatge, desenvolupar les ARE i 
mobilitzar sòls de reserva d’habitatge 
amb protecció, així com disposar d’una 
legislació urbanística amb previsió de 
futur, estable i de consens i revisar el 
Decret llei 17/2019. 

En l’àmbit fiscal, l’informe “El dret a 
l’habitatge” també insisteix en la neces-
sitat d’una modificació de les imposi-
cions i la fiscalitat lligada a la promoció 
d’habitatge, per facilitar l’increment 
d’oferta d’habitatge més assequible i 
incentivar fiscalment el mecenatge en 
habitatge amb finalitats socials. 

Finalment, es presenta una part de 
l’evidència empírica disponible sobre la 
relació entre habitatge i salut i sobre 
els beneficis associats, en aquest sentit, 
als processos de rehabilitació dels habi-
tatges i l’entorn. Les dades analitzades 
en l’informe del CTESC en aquesta ma-
tèria posen de manifest les implicacions 
negatives que té l’exclusió residencial en 
la salut física i mental de les persones i 
en la igualtat d’oportunitats en altres 
àmbits de la vida (i.e. escola, treball, de-
senvolupament personal, etc.)

Incrementar la des-
pesa pública a l’1% 
PIB i incentivar la 
col·laboració públic 
privada
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d’experiències en l’àmbit local, català, 
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Ampliar el parc públic
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permanent, estigui diversificat i quedi 
lliure d’especulacions, a més d’establir 
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Entre els diferents factors de millora tam-
bé destaca la importància de fomentar 
les inspeccions tècniques i la rehabi-
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cessibles”. En aquest sentit, en l’informe 
s’assenyala la necessitat de dotar de més 
ajuts adreçats a la rehabilitació, sobre-
tot de patologies estructurals, eficiència 
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Ley de vivienda
ABANDONÁNDOSE UNA MALA IDEA    

Medio año después de su anuncio, 
continúa gestándose a fuego muy len-
to la primera Ley integral de vivienda 
a nivel estatal. Transcurrido el  plazo 
que se dieron los dirigentes cuando se 
anunció (tres meses), parece que las 
discrepancias en el seno del gobierno 
continúan. El debate mediático acerca 
de las medidas que contendrá la Ley 
de Vivienda se ha centrado en si limi-
tará los precios de alquiler en zonas 
tensionadas del mercado. Ha sido pro-
bablemente este debate el que ha sa-
cado a la luz las distintas posiciones en 
el seno del gobierno. Quienes defien-
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sociólogos, arquitectos, abogados, 
arqueólogos…y algún economista. Y 
es curioso, porque limitar los alquile-
res es limitar un precio y quienes más 
deben saber de precios y de funcio-
namiento de los mercados deberían 
ser los economistas. Los economistas, 
especialmente los investigadores, no 
somos buenos creadores de hits. Pero 
sabemos acerca de la ciencia econó-
mica y tenemos la responsabilidad so-
cial de rebatir las malas ideas. La limi-
tación de los alquileres es una de esas 
medidas de política económica en la 
que hay consenso entre economistas: 
no funcionan. La literatura teórica es 
inmensa. Tanto Jenkins (2009) como 
López-Garcia (2019) hacen una estu-
penda recopilación de la evidencia 
científica al respecto. Tanto si se trata 
de controles de alquileres de primera 
generación (los alquileres se conge-
lan) como si son de segunda gene-
ración (donde se fija el precio libre-
mente pero o se prohíbe el aumento 
durante la duración del contrato o 

este se ancla a un índice de referen-
cia). El consenso es mayoritario entre 
economistas, tanto desde el punto de 
vista de la eficiencia como (y que na-
die se sorprenda) desde el punto de 
vista de la equidad.

El motivo más citado para justifi-
car una limitación de precios es la 
intención de impedir una supues-
ta redistribución de renta y riqueza 
de los inquilinos a los propietarios 
de viviendas. El argumento ve a los 
propietarios como monopolistas que 
obtienen unos beneficios excesivos 
y subraya que estos propietarios son 
más ricos que sus inquilinos. Hay 
varias fisuras en esta justificación 
(Arnott, 1995 ; Brueckner, 2011). En 
primer lugar, no hay evidencia sis-
temática acerca de esos supuestos 
beneficios excesivos de los propie-

tarios. El mercado del alquiler si no 
es competitivo, se acerca, mucho 
más que otros, lo que imposibilita 
una tasa de rendimiento mayor que 
la competitiva. En segundo lugar, no 
todos los inquilinos acceden a una 
vivienda controlada, con lo que hay 
inquilinos “afortunados” e inquilinos 
“desafortunados” divididos por un 
umbral un tanto aleatorio. A esto 
hay que añadir que el instrumento es 
muy impreciso: ni todas las familias 
que acceden a un alquiler contro-
lado son de renta baja, ni todas las 
familias que no acceden a un alqui-
ler controlado son de renta alta. Por 
último, es imprescindible considerar 
efectos adversos a largo plazo sobre 
los inquilinos potenciales que no lle-
garán a serlo si los controles afectan 
la oferta privada de vivienda de al-
quiler. Por  todo ello, el control de al-
quileres no es equitativo, y no cuenta 
con ninguna ventaja sobre el instru-
mento de redistribución más directo: 
el impuesto sobre la renta. 

En cuanto a la eficiencia, el diagnós-
tico científico todavía es peor. Si los 
propietarios no tienen incentivos a 
poner las viviendas en el mercado, no 
las mantienen, primero, y no lo ha-
cen, después. Se paraliza el mercado 
del alquiler privado y por extensión 
la construcción de nuevas viviendas 
con ese destino. Si hay un segmento 
regulado y uno no regulado, el no re-
gulado es el único que crece en ofer-
ta. Desajustes, efectos negativos en 
el mercado laboral, mercado negro e 
incluso prácticas discriminatorias. Es-
tos efectos no se dan de forma simul-
tánea, pero acaban emergiendo espe-
cialmente si la normativa es longeva. 
Y todo esto para conseguir un efecto 
ambiguo y corto en el tiempo en los 
alquileres y los colectivos a los que se 
pretende proteger.

La evidencia empírica también es am-
plia: New York, Boston, Estocolmo o San 
Francisco, son algunos ejemplos de lu-
gares donde se han realizado controles 
de alquileres y hay una evidencia empí-
rica acerca de sus efectos negativos. Por 
ejemplo, en uno de los mejores trabajos, 
realizado sobre el control de alquileres 
en San Francisco (Diamond et al., 2019), 
se muestra que el control de precios 

del alquiler redujo la oferta de vivienda 
de alquiler en un 15% e incrementó los 
precios en un 5,1%. Y también acele-
ró un proceso de gentrificación. ¿Hay 
evidencia acerca de las limitaciones de 
alquileres europeas recientes? Pues sí. 
La evidencia científica más reciente es 
la de Hahn, Kholodilin, & Waltl (2021) 
acerca de la limitación de alquileres en 
Berlín. Los autores muestran que se han 
reducido los precios de alquileres en el 
segmento controlado, pero a costa de 
una reducción sustancial en el parque 
de viviendas ofertadas. Ello ha produci-
do que se haya trasladado la demanda 
hacia las ciudades no reguladas cerca-
nas a Berlín, aumentando los precios en 
las mismas.

Parece que poco a poco va calando la 
evidencia científica. Pero queda mucha 
pedagogía. Especialmente en Catalu-
ña, con ley en vigor. Mientras tanto, 
pasa el tiempo y seguimos entreteni-
dos y el acceso a la vivienda continúa 
siendo difícil para muchos colectivos, 
especialmente los jóvenes. Y en cuanto 
a las soluciones de verdad (ni fáciles de 
explicar, ni rápidas, ni a coste 0 para el 
sector público, pero sí efectivas), sigue 
habiendo mucha timidez, mucha len-
titud. La oferta pública de alquiler so-
cial continúa en el 2,5% (10 veces por 
debajo de los principales países euro-
peos) y la cooperación público-privada 
sigue muy estancada a pesar de algu-
nas actuaciones locales interesantes. 
La esperada Ley de Vivienda no llega. 
Eso sí, esta solución necesita de todos 
los agentes implicados, sector público, 
promotores, inversores privados, cons-
tructores. Es el momento de una ver-
dadera colaboración público-privada 
donde sólo puede haber un ganador: 
la sociedad.

Si hay un segmento 
regulado y uno no 
regulado, el no re-
gulado es el único 
que crece en oferta

El control de al-
quileres en San 
Francisco redujo la 
oferta en un 15% e 
incrementó precios 
en un 5,1%
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Enquesta de l’APCE
EFECTES DE LA LLEI 11/2020 EN EL MERCAT DEL 
LLOGUER A CATALUNYA     

Per tal de quantificar quina ha estat 
l’afectació de l’aprovació de la “Llei 
11/2020, de 18 de setembre, de mesu-
res 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”, i obtenir dades reals, des de 
l’APCE es va posar en marxa una enquesta 
a totes les seves empreses associades, per 
poder fer una anàlisi acurada i rigorosa 
dels efectes que aquesta normativa està 
tenint sobre l’oferta del mercat del llo-
guer a Catalunya.

Dels principals resultats es destaca, que 
arrel de la publicació de la Llei 11/2020 
del 18 de setembre de mesures urgents 
en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendaments d’habitatges, 
el 38% de les empreses, ha posat a la 
venda o ha deixat vacant algun o alguns 
dels habitatges que tenia o gestionava 
en lloguer, quedant a l’espera de que 
vagin acabant els contractes i en funció 
de com es desenvolupin les regulacions 
i limitacions a la propietat.

De les inversions previstes a curt termi-
ni en el mercat del lloguer, el 28% de les 
empreses, ha reorientat alguna de les 
promocions destinades al lloguer cap 
a la venda i el 48% afirma haver deses-
timat alguna de les inversions previstes 
de lloguer a mig termini, destacant com 
a  principals motius la inseguretat jurídi-
ca de la normativa de lloguers així com 
l’obligatorietat dels anomenats “grans te-
nidors” a assolir una funció d’emergència 
habitacional, havent de suportar els im-
pagaments sense poder realitzar des-
nonaments o bé, quedar atrapat en una 
espiral de rendes baixes quan la gran 
majoria del parc d’habitatges de Cata-
lunya està a mans de petits propietaris 
(el 98% del parc d’habitatges de lloguer), 

i per tant, el problema de fons (la manca 
d’habitatges) no queda solucionat tras-
passant totalment la responsabilitat al 
sector privat.

En quant a l’afectació addicional de la nor-
ma en relació als llocs de treball previstos, 
la majoria de les empreses confirma de 
moment no tenir cap efecte, mentre que 
el 12% els ha reduït considerablement.

Envers a la inversió, les empreses ma-
nifesten en un 76% dels enquestats, 
que ha tingut efectes en les previsions 
d’abans de la norma: el 55,3% ha parat la 
inversió fins un nou escenari, el 31,6% ha 
reduït la inversió i el 13,1% ha traslladat 
la inversió a un altre territori.

Es pot comprovar d’una forma real, a tra-
vés de l’enquesta al sector patrimonialista 
de l’APCE, com la normativa de conten-
ció de rendes ha provocat una sèrie 
d’efectes indesitjables que van en con-
tra precisament de la pròpia intenció 
de la norma; posant de manifest a través 
dels resultats de la mateixa, que des de 
l’aprovació el passat setembre de 2020 de 
Llei 11/2020, del 18 de setembre, de me-
sures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatge s’ha detectat les següents 

conseqüències negatives pel sector:
•	 Inseguretat jurídica que dificulta la 

presa de decisions sobre la orienta-
ció futura del negoci.

•	 Fugida de la inversió i desinversió 
d’edificis en lloguer.

•	 Incertesa sobre la rendibilitat esperada. 
•	 A mig/llarg termini disminuirà la in-

versió en rehabilitació.
•	 Impossibilitat de fer viables algunes 

operacions.
En aquest context de pressió de la de-
manda i insuficient oferta, és important 
apuntar que perquè l’oferta pugui arribar 
a adaptar-se quantitativament més a la 
demanda i propiciar l’ increment del parc 
d’habitatges en lloguer, seria necessari re-
cuperar la seguretat jurídica amb un marc 
jurídic estable per a afavorir la confiança 
necessària per a escometre inversions a 
llarg termini, així com incrementar l’oferta 
per a ajudar a estabilitzar més els preus, 
generant tant habitatge de lloguer lliure, 
com habitatge assequible (amb rendes 
per sota del preu de mercat) i socials (per a 
cobrir l’exclusió social residencial), amb la 
participació dels promotors privats ja sigui 
per a promoure lloguer privat i assequible 
com en participació publico- privada per 
la construcció d’habitatges socials.

Joana Crespo
Responsable d’Estudis de l’APCE
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Quina ha estat l’afectació addicional envers la seva inversió després de 
l’aprovació de la nova normativa?
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•	 Inseguretat jurídica que dificulta la 

presa de decisions sobre la orienta-
ció futura del negoci.

•	 Fugida de la inversió i desinversió 
d’edificis en lloguer.

•	 Incertesa sobre la rendibilitat esperada. 
•	 A mig/llarg termini disminuirà la in-

versió en rehabilitació.
•	 Impossibilitat de fer viables algunes 

operacions.
En aquest context de pressió de la de-
manda i insuficient oferta, és important 
apuntar que perquè l’oferta pugui arribar 
a adaptar-se quantitativament més a la 
demanda i propiciar l’ increment del parc 
d’habitatges en lloguer, seria necessari re-
cuperar la seguretat jurídica amb un marc 
jurídic estable per a afavorir la confiança 
necessària per a escometre inversions a 
llarg termini, així com incrementar l’oferta 
per a ajudar a estabilitzar més els preus, 
generant tant habitatge de lloguer lliure, 
com habitatge assequible (amb rendes 
per sota del preu de mercat) i socials (per a 
cobrir l’exclusió social residencial), amb la 
participació dels promotors privats ja sigui 
per a promoure lloguer privat i assequible 
com en participació publico- privada per 
la construcció d’habitatges socials.

Joana Crespo
Responsable d’Estudis de l’APCE

55,3%

13,1%

31,6%

He traslladat la inversió  
a un altre territori

He reduït  
la inversió
  

He parat la inversió  
fins un nou escenari
 

Quina ha estat l’afectació addicional envers la seva inversió després de 
l’aprovació de la nova normativa?
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El BOE núm.164, de 10 de juliol, ha publicat la Llei 
11/2021 de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb 
entrada en vigor des de l’11/07/2021.

Mesures concretes contra el frau 
Entre les mesures que s’inclouen es troba la limitació 
del pagament en efectiu per a determinades 
operacions econòmiques, que passa de 2.500 a 
1.000 euros, en el supòsit d’operacions en les quals 
intervé un empresari o professional. A la vegada, es 
disminueix el límit de pagament en efectiu de 15.000 a 
10.000 euros en el cas de particulars que no resideixin 
a Espanya i no siguin empresaris o professionals. 
Amb aquesta Llei es rebaixa d’un milió d’euros a 600.000 
euros el llindar del deute amb Hisenda que comporta 
aparèixer en el llistat de deutors. A més, s’inclouen en 
aquesta llista de deutors als responsables solidaris. 
A més, mitjançant aquesta norma es reforçarà el control 
fiscal sobre el mercat de criptodivises, establint noves 
obligacions d’informació sobre la tinença i operacions 
amb monedes virtuals. 

Valor de referència 
Aquesta nova Llei contempla una reforma que permetrà 
que, en el cas de béns immobles, el valor de referència 
del Cadastre es converteixi en la base imposable 
dels tributs patrimonials, és a dir, de l’Impost 
de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats i de l’Impost de Successions i Donacions. 
Aquesta mateixa regla serà aplicable en l’Impost 
sobre el Patrimoni per als immobles en l’adquisició 
dels quals, onerosa o lucrativa, la base imposable 
hagi estat el valor de referència del Cadastre. 

L’objectiu de la mesura és reduir la litigiositat provocada 
pel valor real, un concepte ambigu que els tribunals 
assemblaven al valor de mercat. Tal com assenyala 
explícitament la Llei, el nou valor de referència no pot 
superar el valor de mercat, per al que s’utilitzen factors 
de minoració en la seva determinació. 

El valor de referència de cada immoble es basa en 
els preus de totes les compravendes d’immobles 
efectivament realitzades i formalitzades davant fedatari 
públic. A més, es realitzaran valoracions individualitzades 
tenint en compte les característiques de cada immoble 
(qualitat constructiva, antiguitat, estat de conservació…). 
Per tant, es calcula amb unes regles tècniques i es fixarà 
pel Cadastre mitjançant procediment administratiu. 

Aquest nou ús del valor de referència entrarà en 
vigor l’1 de gener de 2022. 

Cal recordar que el valor de referència és diferent del 

Actualitat Legislativa

valor cadastral i per això, aquesta norma no afecta de cap 
manera als impostos que utilitzen el valor cadastral com 
a base imposable (IRPF, IBI o Impost sobre l’Increment 
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana). 

El valor de referència només afectarà a qui adquireixi 
un immoble a partir de l’1 de gener de 2022, i alhora 
hagi de tributar, bé per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, bé per 
l’Impost sobre Successions i Donacions. Igualment, 
només podrà afectar l’Impost sobre el Patrimoni en el 
que es refereixi a immobles adquirits a partir de llavors, 
en cap cas al patrimoni preexistent.

El DOGC núm. 8454, de 9 de juliol, ha publicat la 
RESOLUCIÓ ACC/2111/2021, de 29 de juny, per la qual 
s’amplia l’import màxim de la dotació econòmica per a 
la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, 
en origen, de residus de materials d’aïllament i de la 
construcció que continguin amiant, ubicats en l’àmbit 
territorial de Catalunya, que produeix efectes el mateix 
dia de la seva publicació.

Mitjançant la Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig 
i la Resolució TES/1586/2020, de 22 de juny, es van 
aprovar les bases reguladores i la convocatòria dels 
ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de 
materials d’aïllament i de la construcció que continguin 
amiant, ubicats en l’àmbit territorial de Catalunya.
 
Posteriorment la Resolució TES/2802/2020, de 30 
d’octubre, en va ampliar en cinc-cents mil euros 
(500.000 €) l’l’import màxim de la dotació econòmica 
de la convocatòria. 

Per la present Resolució ACC/2111/2021, de 29 de juny, 
s’acorda ampliar en dos milions nou-cents mil euros 
(2.900.000,00 €) més la dotació econòmica prevista 
en la convocatòria de subvencions d’acord amb la 
Resolució TES/1586/2020.

El BOE núm. 185, de 4 d’agost de 2021, ha publicat el 
“Reial Decret-llei 16/2021 pel que s’adopten mesures 
de protecció social per fer front a situacions de 
vulnerabilitat social i econòmica”, que ha entrat en vigor 
amb la seva publicació. 

S’aprova l’ampliació fins al 31 d’octubre de 2021 de les 
mesures impulsades en els últims Reials Decrets-llei 
sobre contractes de lloguer d’habitatge i desnonaments. 
Recordem que aquestes mesures s’han anat prorrogant 
en diverses ocasions i que la darrera finalitzava el 9 
d’agost.

LLEI DE MESURES DE PREVENCIÓ I 
LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL

AMPLIACIÓ AJUTS DESTINATS A LA 
RETIRADA D’AMIANT

PRÒRROGA DE LES MESURES DE 
PROTECCIÓ SOCIAL QUE AFECTEN 
ALS ARRENDAMENTS D’HABITATGE



 Resumidament són: 
	 L’ampliació fins el 31 d’octubre de 2021 de 

les mesures de protecció que es van aprovar 
per aquelles llars vulnerables que s’enfrontin 
a procediments de desnonament del seu 
habitatge habitual, amb l’acció coordinada 
dels òrgans judicials i dels serveis socials 
competents, incloses aquelles llars afectades 
per procediments de llançament del seu 
habitatge habitual, que no es derivin de 
contractes d’arrendament, quan existeixin 
persones dependents, víctimes de violència 
sobre la dona o menors d’edat a càrrec. 
En aquest últim supòsit, s’estableix la possibilitat 
que el jutge, prèvia valoració del cas, tingui la 
facultat de suspendre el llançament, quan els 
propietaris d’aquests immobles siguin persones 
físiques o jurídiques titulars de més de 10 
habitatges, sol·licitant informe als serveis socials 
competents a fi que puguin valorar la situació de 
vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a 
aplicar per a donar resposta a aquesta situació. 
Igualment, en cas que no s’ofereixi una solució 
residencial en els tres mesos següents des de 
l’emissió de l’informe dels serveis socials, els 
propietaris de l’immoble tindran dret a sol·licitar 
una compensació sempre que s’acrediti el 
perjudici econòmic ocasionat. 

	 L’ampliació fins el 31 d’octubre de 2021 del 
termini per a sol·licitar la moratòria o condonació 
parcial de la renda, quan l’arrendador sigui un 
gran tenidor o empresa o entitat pública. 
És important assenyalar que aquesta mesura 
només es pot sol·licitar una vegada durant tot el 
període en el qual ha estat vigent aquesta mesura.

	 L’extensió, també fins al 31 d’octubre de 2021, 
dels 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, sempre que no s’hagués 
arribat a un acord diferent entre les parts i 
que el propietari, persona física, no hagués 
comunicat la necessitat de l’habitatge per a si 
mateix. 
Igual que la mesura anterior, només es pot sol·licitar 
una vegada durant tot el període en el qual ha estat 
vigent aquesta mesura. 

Actualitat Legislativa

	Finalment, els arrendadors que s’hagin vist 
afectats per la suspensió extraordinària dels 
procediments de desnonament com a mesura de 
protecció als arrendataris en situació de vulnerabilitat 
econòmica, tindran dret a sol·licitar, fins al 30 de 
novembre de 2021, una compensació (es tramita 
a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya).

El DOGC núm. 8.470, de 2 d’agost de 2021, ha publicat 
la “Resolució DSO/2485/2021 per la qual s’estableix el 
procediment per al reconeixement de la compensació 
a les persones propietàries i arrendadores afectades 
per la suspensió extraordinària dels procediments 
de desnonament i dels llançaments per a persones 
econòmicament vulnerables sense alternativa residencial”, 
que produeix efectes a partir del 3 d’agost de 2021. 

L’objecte d’aquesta Resolució és establir el procediment 
per al reconeixement de la compensació a les persones 
propietàries i arrendadores afectades per la suspensió 
extraordinària dels procediments de desnonament 
i dels llançaments per a persones econòmicament 
vulnerables sense alternativa residencial. 

Els supòsits de compensació són: 
a) Compensació als arrendadors afectats per 
la suspensió extraordinària del procediment de 
desnonament i llançament d’habitatges amb títol 
habilitant. 
b) Compensació als propietaris afectats per la 
suspensió extraordinària del procediment de 
desnonament i llançament sense títol habilitant, que 
acreditin haver sofert un perjudici econòmic per 
trobar-se l’habitatge objecte del procediment ofert en 
venda o arrendament abans de l’entrada a l’immoble. 

Termini de sol·licitud:
El termini de presentació de sol·licituds i de la 
documentació és a partir del 3 d’agost de 2021 i 
fins el 30 de novembre de 2021. 
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En els últims temps s’ha posat molt d’èmfasi 
en la regulació del registre i la identificació dels 
béns immobles, publicant una profusió de normes 
adreçades a la coordinació dels organismes que 
ho porten a terme, per tal d’aconseguir certesa i un 
tractament unitari de la informació. 
És interès de tothom que un registre d’immobles 
estigui actualitzat i reflecteixi la realitat de les 
finques, ja que dona una major protecció del 
patrimoni immobiliari i més seguretat jurídica en el 
tràfic dels immobles.

Organismes competents pel registre de béns 
immobles
Tradicionalment, han existit dos organismes 
encarregats del registre o cens dels béns immobles: 
el Registre de la Propietat, que principalment 
acredita la titularitat dels immobles, i el Cadastre 
que té una vessant més fiscal, doncs estableix 
la valoració que servirà de base dels impostos. 
Al seguir diferents sistemes d’incorporació de la 
informació, no hi ha hagut una coordinació de 
les dades que contenen, fent més difícil donar 
certesa que una finca registral coincideix amb una 
cadastral. 

Coordinació Registre-Cadastre
Amb el temps, la informació que contenen 
ha adquirit més rellevància en el tràfic jurídic, 
fent necessària la coordinació entre els dos 
organismes, per aquest motiu es va aprovar la Llei 
13/2015 de 24 de juny, en la que s’estableix que 
en el foli registral de cada finca s’ha d’incorporar la 
representació gràfica GEO referenciada de la finca 
(coordenades que la identifiquen sobre plànol). 

La incorporació de la representació gràfica-
cadastral en els documents notarials
Com a novetat, i per avançar en el procés de 
coordinació, com un pas previ a l’accés al Registre 
de la Propietat i al Cadastre, s’ha publicat la 
Resolució de 8 d’abril de 2021, de la Direcció 
del Cadastre i la del Registre i Notariat, establint 
l’obligatorietat d’incorporar la representació gràfica 
cadastral en el document notarial i procediment a 
seguir en cas de discrepàncies. Tot i que entra en 
vigor el mateix dia de la seva publicació, 15 d’abril 
de 2021, la mateixa resolució ja adverteix que s’han 
de desenvolupar els mitjans per portar-la a terme.

Nou pas en la coordinació del Registre de la
Propietat i el Cadastre 

Què pretén la nova regulació? 
La coherència entre la descripció que es fa de 
l’immoble en l’escriptura pública, i el que figura 
en el foli registral i la representació gràfica en el 
Cadastre. 

Com es portarà a terme? 
En tot document notarial que tingui per objecte 
béns immobles, els interessats hauran de 
manifestar que la descripció que consta a la 
certificació cadastral que s’incorpora es correspon 
amb la realitat física de la finca. D’observar alguna 
diferència en la superfície solar o construïda i/o 
delimitació el Notari haurà d’iniciar un procediment 
de rectificació de discrepàncies. 

Quines conseqüències comporta? 
Que amb una antelació suficient, abans de signar 
una escriptura que tingui per objecte principalment 
una finca urbana amb solar o una rústica  (ja 
sigui una compravenda, hipoteca, obra nova….), 
l’interessat haurà de revisar la informació 
registral i la cadastral i comprovar que s’adequa 
a la realitat física de la finca, per assegurar que la 
manifestació que farà és correcta. En cas de dubte, 
és aconsellable realitzar un estudi topogràfic que 
confirmi la realitat, i d’observar alguna discordança 
iniciar el corresponent procediment de rectificació.
En el cas que observin alguna discrepància i 
disposin de suficient temps, per tal d’evitar tot el 
procediment notarial exposat anteriorment, amb la 
demora i les complicacions que pot suposar, el que 
poden fer és iniciar a instància pròpia un procés 
de rectificació de dades en el Cadastre, així, quan 
atorguin l’escriptura pública ja s’haurà rectificat i 
el certificat cadastral que s’hi incorporarà serà el 
correcte. De no disposar de temps, hauran de 
preparar tota la documentació tècnica necessària 
per tal que el Notari iniciï el procediment en el 
moment d’atorgar l’escriptura.  
No obstant tot l’exposat, cal dir que la norma 
permet que l’interessat renunciï al procediment 
de rectificació de discrepàncies, i en aquest 
supòsit s’haurà de fer constar expressament en el 
document notarial que no vol iniciar el procés, el 
que no impedeix la possibilitat que s’iniciï en un 
moment posterior a instància també de l’interessat. 

M. Àngels Adroher Recasens
ribas·àlvarez - Advocats
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Núm. consulta: V1355-21

Pregunta: Un particular pretende adquirir un inmueble 
de obra nueva directamente al promotor del mismo. 
El inmueble nunca ha estado alquilado, pero ha sido 
ocupado por un periodo superior a 2 años.

Sujeción de la entrega al Impuesto sobre el Valor 
Añadido

Contestación: 1.- Teniendo en cuenta que la entidad 
transmitente del bien inmueble tiene la condición de 
empresario o profesional, estarán sujetas al Impuesto 
sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios que en el ejercicio de su 
actividad empresarial o profesional realice en el 
territorio de aplicación del Impuesto.
2.- Una vez determinada la sujeción al Impuesto 
procede analizar la posible exención en la entrega de 
la edificación.

En este sentido, en la medida en que va a ser objeto 
de transmisión un bien inmueble que constituye una 
edificación, pudiera ser de aplicación lo establecido en el 
artículo 20.Uno.22º de la Ley 37/1992, que dispone que 
estarán exentas del Impuesto “las segundas y ulteriores 
entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que 
se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de 
terminada su construcción o rehabilitación.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará 
primera entrega la realizada por el promotor que 
tenga por objeto una edificación cuya construcción o 
rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá 
la consideración de primera entrega la realizada por el 
promotor después de la utilización ininterrumpida del 
inmueble por un plazo igual o superior a dos años por 
su propietario o por titulares de derechos reales de goce 
o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento 
sin opción de compra, salvo que el adquirente sea 
quien utilizó la edificación durante el referido plazo. 
No se computarán a estos efectos los períodos de 
utilización de edificaciones por los adquirentes de los 
mismos en los casos de resolución de las operaciones 
en cuya virtud se efectuaron las correspondientes 
transmisiones.

(…).”.

De la información contenida en el escrito de consulta 
parece deducirse que el inmueble ha sido utilizado 
ininterrumpidamente por un plazo superior a dos años 
por su propietario o por titulares de derechos reales 
de goce o disfrute, por tanto, la entrega del inmueble 
objeto de consulta tendría la consideración de segunda 
entrega conforme a lo establecido anteriormente, 
estando esta segunda entrega correspondiente a 
la operación objeto de consulta, por consiguiente, 

sujeta y exenta al Impuesto sobre el Valor añadido, sin 
perjuicio de la tributación que proceda por la modalidad 
transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

Lo anterior deberá entenderse, sin perjuicio la 
aplicación, en su caso, de la renuncia a la exención 
del Impuesto, contenida en el artículo 20.Dos de la Ley 
37/1992, cuando se cumplan las condiciones para su 
ejercicio.

Núm. consulta: V1862-21

Pregunta: El consultante es propietario de dos locales 
de negocio que tiene arrendados a autónomos y 
debido a la crisis económica derivada de la epidemia 
de COVID-19, va a exonerar o condonar el pago de la 
renta al arrendatario, con el fin de facilitar su situación 
económica, y no romper la relación contractual de 
forma temporal, sin constituir por tanto un impago o 
aplazamiento de dicha renta.

Tributación en el IVA.

Contestación: 1.- El consultante tiene la condición 
de empresario o profesional y estarán sujetas al 
Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios que en el ejercicio 
de su actividad empresarial o profesional realice en el 
territorio de aplicación del Impuesto.
El artículo 11, apartado dos, número 2º de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido establece que, en 
particular, se considerarán prestaciones de servicios: 
“2º los arrendamientos de bienes, industria o negocio, 
empresas o establecimientos mercantiles, con o sin 
opción de compra.”

Por lo que se refiere al momento de devengo de las 
cuotas impositivas, el artículo 75 de la Ley 37/1992 
establece, entre otras, las siguientes reglas:

“Uno. Se devengará el Impuesto:

(…).

2º. En las prestaciones de servicios, cuando se presten, 
ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

(…).

7º. En los arrendamientos, en los suministros y, en 
general, en las operaciones de tracto sucesivo o 
continuado, en el momento en que resulte exigible la 
parte del precio que comprenda cada percepción.

No obstante, cuando no se haya pactado precio o 
cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado 
el momento de su exigibilidad, o la misma se haya 
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establecido con una periodicidad superior a un año 
natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 
de diciembre de cada año por la parte proporcional 
correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio 
de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la 
citada fecha.”

De acuerdo con lo expuesto, sólo en el caso de que 
formal y expresamente se cancele temporalmente 
la relación contractual arrendaticia o se modifique el 
momento de su exigibilidad se dejará de devengar el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique 
la relación arrendaticia se seguirá devengando el 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al 
arrendamiento del mismo, de acuerdo con la exigibilidad 
de las cuotas de arrendamiento que se había pactado.

De esta forma, si el impago de las rentas 
correspondientes a algunos de los meses por parte 
del arrendatario no derivara de una condonación de 
las mismas sino de una moratoria en el pago de las 
rentas pactadas por las partes con carácter previo a 
su devengo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
75.uno.7º de la Ley 37/1992, transcrito anteriormente, 
a las rentas arrendaticias de los meses en los que las 
partes hayan pactado una moratoria en su exigibilidad, 
les resultará de aplicación la regla de devengo prevista 
en dicho artículo, por lo que el devengo del Impuesto 
sobre el Valor Añadido se producirá con ocasión de la 
nueva exigibilidad pactada.

2.- No obstante, según parece deducirse del escrito de 
consulta, el consultante va a condonar totalmente las 
referidas rentas arrendaticias, vigente el contrato de 
arrendamiento, y sin que se hubieran modificado las 
condiciones contractuales en relación con la exigibilidad 
o el importe de la renta, por lo que debe tenerse en 
cuenta que, conforme al artículo 12 de la Ley 37/1992, 
serán operaciones asimiladas a las prestaciones 
de servicios a título oneroso los autoconsumos de 
servicios.

Según este precepto, se considerarán autoconsumos 
de servicios las siguientes operaciones realizadas sin 
contraprestación:

“(…).

3.º Las demás prestaciones de servicios efectuadas 
a título gratuito por el sujeto pasivo no mencionadas 
en los números anteriores de este artículo, siempre 
que se realicen para fines ajenos a los de la actividad 
empresarial o profesional.”

3.- El artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, ha limitado durante su vigencia la 
circulación de las personas por las vías o espacios de 
uso público. Por otra parte, la misma norma establece 
medidas de contención que, en la práctica, pueden 
suponer el cierre de determinados locales o actividades.

Parece evidente que, cuando como consecuencia de 
la aplicación del estado de alarma, no es posible para 
el arrendatario de un local de negocio desarrollar en 
ninguna medida la actividad económica que venía 
desarrollando en el mismo, y si el arrendador condona 
totalmente el pago de la deuda, la no sujeción del 
correspondiente autoconsumo de servicios no puede 
generar distorsiones en la competencia ni actual ni 
futura, ni en el mercado de arrendamientos ni en del 
sector de actividad afectado mientras se mantengan 
dichas medidas.

En consecuencia, no estarán sujetos al Impuesto sobre 
el Valor Añadido los autoconsumos derivados de la 
condonación de la renta de un local de negocios cuando 
el arrendatario no pueda realizar actividad económica 
alguna en el mismo por aplicación de las disposiciones 
establecidas durante la vigencia del estado de alarma.

Núm. consulta: 132926

Pregunta: ¿Es aplicable el supuesto de inversión 
del sujeto pasivo a un contrato que tenga por objeto 
la construcción de una edificación donde se incluyen, 
por un mismo precio, otros servicios tales como la 
redacción del proyecto de obra o la supervisión de las 
obras?

Contestación: Se aplicará la inversión del sujeto 
pasivo a la totalidad de la operación ya que podrá 
considerarse, con carácter general, que los servicios 
de la redacción del proyecto de obra y de supervisión 
de la obra son accesorios a la ejecución inmobiliaria.
En los contratos mixtos, en los que a cambio de un 
precio único el contratista o subcontratista se obliga 
a prestar servicios y realizar ejecuciones de obra en 
el marco del mismo contrato o subcontrato, hemos 
de tener en cuenta:

Una prestación debe ser considerada accesoria de 
una prestación principal, cuando no constituye para la 
clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las 
mejores condiciones del servicio principal del prestador.

Existirá una prestación única cuando dos o varios 
elementos o actos que el sujeto pasivo realiza para el 
cliente se encuentran tan estrechamente ligados que 
objetivamente forman una sola prestación económica 
indisociable cuyo desglose resultaría artificial de forma 
que todos los elementos que integran la operación de 
que se trata resultan necesarios para llevarla a cabo y 
están estrechamente vinculados entre sí.
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L’agremiat pregunta

•  Hem comprat un solar per construir un immoble. 
Existeix alguna bonificació en l’Impost sobre béns 
immobles mentre duri la construcció?
Sí, segons el  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, el seu article 73 estableix el següent:
“Artículo 73. Bonificaciones obligatorias.
1. Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 
y el 90 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes 
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el 
objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra 
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no 
figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto 
de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos 
inmuebles la bonificación máxima prevista en este 
artículo.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá 
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
inicien las obras hasta el posterior a su terminación, 
siempre que durante ese tiempo se realicen obras 
de urbanización o construcción efectiva, y sin que, 
en ningún caso, pueda exceder de tres períodos 
impositivos.”
Per a gaudir d’aquesta bonificació, és imprescindible 
sol·licitar-la a l’ajuntament abans de l’inici de les obres.

•  Amb quina antelació un propietari, ha de 
comunicar a l’arrendatari la no renovació del lloguer 
d’un habitatge?
El Reial Decret Llei 7/2019, de mesures urgents en 
matèria d’habitatge i lloguer, diu textualment:
“Artículo 10. Prórroga del contrato.
1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o 
de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos 
como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete 
años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna 
de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con 
cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso 
del arrendador y al menos con dos meses de antelación 
en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, 
el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos 
anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que 
el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de 
antelación a la fecha de terminación de cualquiera de 
las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.”
Per tant, els propietaris d’un habitatge en lloguer 
hauran de comunicar a l’arrendatari amb quatre mesos 
d’antelació la no voluntat de renovar el contracte. 
Aquesta mesura es vàlida per a tots els contractes 
signats a partir del 6 de març de 2019.

•  Una empresa promotora compra a un particular 
un edifici amb l’objectiu d’enderrocar-lo i construir 
posteriorment habitatges destinats a la venda. Es 

Remei Juanola Casals - Remei Juanola Casals - GerentGerent

pot aplicar en aquesta operació la bonificació del 
70% sobre la quota de l’impost sobre transmissions 
patrimonials?
Per poder gaudir de la bonificació del 70% sobre la 
quota del l’impost sobre transmissions patrimonials, 
l’empresa ha de complir les condicions següents:
a) Que incorpori aquest habitatge al seu actiu circulant 

amb la finalitat de vendre’l.
b) Que la seva activitat principal sigui la construcció 

d’edificis, la promoció immobiliària o la compravenda 
de béns immobles per compte propi.

L’operació d’enderroc i posterior construcció de nous 
habitatges, no compleix el requisit segons el qual 
l’habitatge adquirit ha d’ésser incorporat en l’actiu 
circulant de l’entitat, circumstància que no es produiria 
si aquest s’enderroca.
Per tant, no s’acompliria el supòsit de la bonificació: la 
compra de l’habitatge per a revendre’l. 

•  Segons la legalitat urbanística vigent a Catalunya, 
és possible la primera ocupació parcial d’un edifici?
Sí, és possible sempre que es compleixin una sèrie 
de requisits legals establerts a l’article 43 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística:
“Article 43. Requisits 
Les persones promotores poden instar la primera 
utilització i ocupació parcial dels edificis i les 
construccions a què fa referència l’article 5.2, 
objecte d’un únic projecte tècnic d’obres autoritzat 
prèviament, sempre que la part de la qual es tracti  
compleixi els requisits següents:
a) Que hagi estat executada íntegrament de 

conformitat amb el projecte autoritzat i, si s’escau, 
les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. 

b) Que l’estat d’execució de les obres autoritzades 
permeti la seva utilització i ocupació amb 
independència de la part de l’edifici o la construcció 
no acabada. 

c) Que la seva utilització i ocupació i l’acabament de 
les obres no s’interfereixin mútuament de manera 
greu.

d) Altres que estableixin les ordenances municipals 
de l’edificació, si s’escau.”

•  En cas de renovació del lloguer a un mateix llogater, 
cal fer la certificació energètica de l’habitatge?
Segons l’article 2 punt 1.b) del Reial Decret 235/2013, 
només cal fer la certificació energètica d’un edifici o 
habitatge en el cas que hi hagi un nou llogater i sempre 
que no disposi d’un certificat en vigor. És a dir, en el 
cas de renovar un lloguer al mateix llogater, no caldrà 
realitzar-lo.



     
 
    C/. VEREMA, 13 NAU 9  17251 CALONGE (GIRONA) 
             TEL: 622.244.237 oficina@impera.cat 
 

 
 

 
    
       DISTRIBUÏDORS I INSTAL.LADORS OFICIALS DE:              
     

   

    www.impera.cat 
 



20

Entrevista al nou President del Gremi

Miquel Bosch Gardella (L’Escala, 1960) és el nou 
President del Gremi de Promotors i Constructors 
d’Edificis de Girona, des del mes de juliol. Fill i pare 
de promotors immobiliaris i constructors. Combina 
aquesta feina amb la d’Agent de la Propietat 
Immobiliària. 

Ha estat tota la vida lligat al nostre sector, en un inici 
fent  d’aprenent de paleta els estius i realitzant els 
estudis especialitzats per poder dedicar-se a una 
feina que sempre li ha agradat.

• Considera que el sector de la promoció 
i construcció immobiliària està novament 
arrencant en força?

El nostre sector ha estat molt afectat pel cicles de 
l’economia, les pujades i baixades han estat una 
constant en la nostra història, especialment la 
darrera que ha estat molt profunda i duradora. Ara, 
però, ja fa uns anys que està estabilitzat i es mou 
en línia ascendent de forma molt moderada. És un 
sector molt depenent de les polítiques econòmiques 
governamentals i de les propostes de les entitats 
financeres. En aquests moments, com he dit, la 
tendència és positiva tot i tenir d’esquena tant als 
governs com a les entitats bancàries.

•  A les comarques gironines l’any passat es van 
iniciar 1.185 habitatges. Creu que aquesta xifra 
és suficient per atendre la demanda?

A les comarques gironines, vàrem passar de 
construir 22.000 habitatges anuals l’any 2006/2007 
a menys de 1.000 els anys 2010, 2011, 2012... 
Era clarament negativa una quantitat i l’altra. En 
aquests moments amb 1.185 ens sembla que ja 
estem començant a treballar, però és una quantitat 
completament insuficient. Hi ha molts municipis que 
és impossible trobar habitatge de nova construcció 
o amb rehabilitacions integrals. Hem d’aconseguir 
una estabilitat en un nombre superior a l’esmentat.

• Com veu l’evolució del preu de l’habitatge, 
tenint en compte els efectes del Covid-19?

Sembla que el nostre sector no està sortint mal parat 
d’aquesta crisi, com s’hi va sortir de les darreres. 
El preu de l’habitatge està força estabilitzat amb 
tendència positiva. Si no fem quelcom per poder 
construir més habitatges, nous o rehabilitacions, i 
no aconseguim estabilitzar el preu de les matèries 
primeres, en els propers mesos podem veurem un 
augment considerable dels preus de venda.

• En quant a l’oferta, per què creu que els 
promotors no fan habitatges de protecció oficial?

En els darrers cinc anys s’han iniciat a les 
comarques gironines un total de 77 habitatges 
amb protecció oficial, xifra molt poc significativa, en 
relació a la demanda. Els preus màxims de venda i 
lloguer del règim d’habitatge protegit feien inviables 
la construcció d’aquests tipus d’immobles, tenint en 
compte que els costos de construcció s’han encarit 
notablement.  A finals de  l’any passat es va publicar 
una actualització dels preus de venda i lloguer 
màxims dels habitatges amb protecció oficial que 
poden ajuden a fer créixer el nombre d’habitatges 
d’aquesta tipologia.  En tot cas, això es veurà en els 
propers mesos.

Una altra qüestió a tenir en compte és la manca 
de finançament per part de les entitats de crèdit, 
que porten anys sense apostar per a la promoció 
d’habitatges assequibles. Caldria, per tant, dotar 
de major finançament la línia de l’Institut Català 
de Finances existent per tal que les empreses 
promotores puguin obtenir un finançament suficient 
en capital i termini a un cost assumible per a 
desenvolupar aquest parc de lloguer assequible.
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Entrevista al nou President del Gremi

Les polítiques d’habitatge haurien d’incrementar 
el seu pes fins a l’1,5% del PIB català. D’aquesta 
manera es garantiria un increment suficient dels 
recursos de la Generalitat en matèria d’habitatge.

Caldria també mobilitzar sòls de reserva 
d’habitatges amb protecció oficial. Un exemple 
seria la possibilitat de cedir el dret de superfície 
en règim de lloguer a empreses promotores per un 
període de temps determinat, i posteriorment el sòl i 
l’edificació revertiria en favor de l’Administració. 

Per últim, seria necessari instaurar línies d’avals 
públics per a cobrir el dèficit de tresoreria de 
ciutadans amb dificultat per accedir a un habitatge 
assequible-protegit en propietat per manca d’estalvi 
previ, tot i ser solvents a efectes de ponderació 
d’esforç de pagament de la quota hipotecària en 
relació als seus ingressos nets.

• Quin paper juguen les entitats de crèdit en 
el sector immobiliari? Es nota un enduriment 
en la concessió de crèdit al promotor?  I als 
compradors?

Actualment el finançament de noves promocions 
immobiliàries amb entitats de crèdit habituals és 
pràcticament inexistent per les condicions que 
sol·liciten aquestes. Si bé el tipus d’interès és 
molt atractiu, les condicions complementàries són 
inassolibles: solar pagat, pre-vendes del 50%, 
dipòsit dels pagaments a compte, etc. Necessitem 
fer més flexible l’accés al finançament. En quant als 
compradors és tot més senzill, a excepció de l’accés 
dels més joves a l’habitatge, on les propostes 
actuals de les entitats bancàries són completament 
insuficients.

• Com creu que està afectant la innovació i la 
industrialització en el sector de la promoció 
immobiliària?

Si ens referim a la construcció, podem dir que tot 
i els intents diversos per aconseguir modernitzar-
ho, el nostre sector està essent un dels que treballa 
de forma més tradicional. Necessitem creure-hi 
nosaltres mateixos i aconseguir que aquest fet no 

suposi un augment del preus de construcció.

• Està d’acord amb l’actual política d’habitatge 
de l’Administració? Considera que s’aporten els 
recursos necessaris? Què caldria millorar?

En quant a la política d’habitatge protegit, ja ho hem 
comentat anteriorment i en quant a les polítiques 
d’habitatge lliure, l’Administració hauria d’incentivar 
la recuperació del sector de la promoció-construcció 
immobiliària, per això caldria disposar d’un pacte 
públic-privat que afavorís la construcció a ritme de 
25.000 habitatges anuals a Catalunya, amb un marc 
estable i amb seguretat jurídica que contribueixi a 
atraure inversions i a resoldre adequadament el dret 
a l’habitatge. La majoria de les mesures aprovades 
en aquesta darrera dècada, tant per part de l’Estat 
com de les CCAA, comporten grans obligacions 
pels privats, sent aquests els que acaben assumint 
la responsabilitat de l’execució de polítiques 
assistencials pròpies de l’Administració.

Calen mesures que agilitin i simplifiquin els tràmits 
administratius, tant pel que fa a les llicències 
d’edificació com a la tramitació de planejaments 
urbanístics. També cal anular l’habilitació als 
Ajuntaments per establir reserves d’habitatge 
protegit en sòl urbà consolidat.

Tanmateix s’haurien d’eliminar totes les traves 
que els Decrets de la Generalitat de Catalunya i 
les ordenances municipals han anat imposant a la 
rehabilitació, dificultant que es pugui dur a terme.

• Com veu el futur del sector?

Amb el que hem comentat anteriorment, podem 
deduir que si aconseguim una estabilitat dins d’una 
dimensió correcte del sector, repeteixo sense 
arribar als excessos del passat, i simplifiquem les 
tramitacions, permisos i burocràcia, modernitzem 
l’execució d’obra, juntament amb unes propostes 
de finançament intel·ligents i assumibles, que no 
és poca cosa, soc optimista i crec que podem tenir 
un sector sanejat i modernitzat, no tant afectat pels 
cicles econòmics endèmics.



BOP núm. 104 d’1 de juny de 2021
Edicte núm. 4.531 de l’Ajuntament 
de Figueres: Aprovació inicial de la 
modificació del projecte de reparcel·lació 
del PA 46 en l’àmbit del carrer Nord.

BOP núm. 111 de 10 de juny de 2021
Edicte núm. 5.157 de l’Ajuntament 
de Girona: Aprovació inicial de la 
modificació puntual del Pla Parcial “Mas 
Masó” a la zona de volumetria vinculant 
(clau 2.4).

BOP núm. 114 de 15 de juny de 2021
Edicte núm. 5.377 de l’Ajuntament 
d’Olot: Aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització del polígon d’actuació 
03.04 en l’entorn del carrer Carles I.

BOP núm. 114 de 15 de juny de 2021
Edicte núm. 5.126 de l’Ajuntament 
de Banyoles: Aprovació definitiva del 
projecte d’urbanització de la UA6a.

BOP núm. 118 de 21 de juny de 2021
Edicte núm. 5.348 de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols: Aprovació inicial 
del projecte d’urbanització del sector 
PA-16 Mas Toi.

BOP núm. 119 de 22 de juny de 2021
Edicte núm. 5.659 de l’Ajuntament 
d’Olot: Aprovació definitiva del projecte 
de reparcel·lació del Polígon d’actuació 
03.04 Carles I.

BOP núm. 120 de 23 de juny de 2021
Edicte núm. 5.710 de l’Ajuntament 
d’Olot: Aprovació definitiva del projecte 
de reparcel·lació econòmica del PA 03.06 
Sant Joan (C/ Comptes de Besalú).

BOP núm. 121 de 25 de juny de 2021
Edicte núm. 5.507 de l’Ajuntament 
d’Olot: Aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització de Mas Grau-Boixater.

BOP núm. 138 de 20 de juliol de 2021
Anunci núm. 6.274 de l’Ajuntament de 
Begur: Aprovació inicial de la modificació 
del Pla Parcial urbanístic del Sector S-21 
del POUM, Montcal 2, per a l’adaptació al 
Pla director urbanístic de revisió de sòls 
no sostenibles del litoral gironí.

BOP núm. 147 de 3 d’agost de 2021
Edicte núm. 6.619 de l’Ajuntament de 
Calonge i Sant Antoni: Aprovació inicial 
de la modificació puntual del POUM 
per a adaptar-lo al Decret Llei 17/2019 
respecte als allotjaments dotacionals.

BOP núm. 154 de 12 d’agost de 2021
Anunci núm. 7.025 de l’Ajuntament de 
Figueres: Aprovació inicial del POUM.

sense alternativa residencial.

DOGC núm. 8.470 de 2 d’agost de 2021
Resolució DSO/2486/2021, de 28 de juliol, 
per la qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts en forma de bonificació 
dels interessos d’operacions de préstec, 
per al finançament de promocions 
d’habitatges i allotjaments amb protecció 
oficial destinats a lloguer o cessió d’ús en 
règim general per a l’any 2021.

BOP núm. 153 d’11 d’agost de 2021
Edicte núm. 6.959 de l’Ajuntament 
de Castelló d’Empúries: Aprovació 
de les bases per a la concessió de 
subvencions per a la rehabilitació 
d’habitatges buits que es posin a 
disposició de la borsa d’habitatges de 
lloguer assequible.

BOP núm. 128 de 6 de juliol de 2021
Edicte núm. 5.936 de l’Ajuntament de 
Palamós: Aprovació inicial de les bases 
reguladores de l’atorgament d’ajuts 
extraordinaris destinats a les despeses 
de lloguer i hipoteca de persones en 
risc d’exclusió residencial per tal de 
minimitzar l’impacte econòmic i social 
de la Covid-19.

DOGC núm. 8.461 de 20 de juliol de 2021
Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, 
per la qual s’obre el tràmit d’inscripció 
prèvia dels ajuts extraordinaris directes 
de suport a la solvència empresarial en 
resposta a la pandèmia de la COVID-19.

BOE núm. 131 de 2 de juny de 2021
Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, 
pel qual s’aprova el procediment bàsic 
per a la certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis.

DOGC núm. 8.459 de 16 de juliol de 2021
Resolució ACC/2205/2021, de 8 
de juliol, per la qual es modifica la 
Resolució EMC/3126/2020, de 30 de 
novembre, per la qual es fa pública 
la convocatòria de l’any 2020 per a la 
concessió de subvencions al Programa 
d’ajuts per a actuacions de rehabilitació 
energètica en edificis existents.

BOP núm. 149 de 5 d’agost de 2021
Edicte núm. 6.749 de l’Ajuntament 
d’Olot: Aprovació inicial de les bases 
específiques per a l’atorgament de 
subvencions per a la rehabilitació 
d’immobles i millora de l’accessibilitat 
en el nucli antic.

BOE núm.190 de 10 d’agost de 2021
Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, 
pel que s’aprova el Codi Estructural.

DOGC núm. 8.422 d’1 de juny de 2021
Resolució TES/1655/2021, de 21 de 
maig, de modificació de la Resolució 
TES/1169/2021, de 13 d’abril, 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 2021.

DOGC núm. 8.425 de 4 de juny de 2021
Resolució VPD/1721/2021, de 28 de maig, 
per la qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de 
concurrència pública competitiva, per a 
la promoció d’habitatges i allotjaments 
amb protecció oficial en règim de lloguer 
o cessió d’ús per a l’any 2021.

BOP núm. 109 de 8 de juny de 2021
Edicte núm. 4.875 de l’Ajuntament d’Olot: 
Aprovació inicial de les bases específiques 
per a l’atorgament de subvencions 
destinades a propietaris d’habitatges 
desocupats que els posin a lloguer.

BOE núm. 137 de 9 de juny de 2021
Reial Decret 401/2021, de 8 de 
juny, pel que s’aproven les mesures 
necessàries per a que les comunitats 
autònomes puguin utilitzar els recursos 
del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, 
a fi de fer front a les compensacions 
que procedeixin, i pel que s’estableix 
el procediment per al reconeixement 
de la compensació als propietaris 
i arrendadors a que es refereixen 
els articles 1 i 1 bis 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. 8.461 de 20 de juliol de 2021
Anunci pel qual se sotmet a informació 
pública el procediment de declaració 
d’àrea amb mercat d’habitatge tens.

DOGC núm. 8.464 de 23 de juliol de 2021
Resolució DSO/2291/2021, de 20 de 
juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a l’accés a ajuts en forma 
de bonificació dels interessos d’operacions 
de préstec, per al finançament de 
promocions d’habitatges i allotjaments 
amb protecció oficial destinats a lloguer o 
cessió d’ús en règim general.

DOGC núm. 8.470 de 2 d’agost de 2021
Resolució DSO/2485/2021, de 26 
de juliol, per la qual s’estableix el 
procediment per al reconeixement de la 
compensació a les persones propietàries 
i arrendadores afectades per la suspensió 
extraordinària dels procediments de 
desnonament i dels llançaments per a 
persones econòmicament vulnerables 
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Evolució del sector immobiliari (1r trimestre 2021)

ESTADÍSTICA

Habitatges iniciats i acabats a les comarques de la província de Girona

Habitatges iniciats

Habitatges acabats

89

91

3

24

130

7

6

79

429

53

34

9

27

35

9

15

57

239

42

56

10

19

121

5

4

74

331

39

111

69

11

232

73

9

29

573

10

12

8

2

92

2

3

14

143

28

6

0

5

41

3

2

16

101

8

11

1

12

44

0

0

8

84

6

39

9

2

36

2

2

50

146

13

74

46

2

94

5

4

7

245

16

25

15

7

46

66

2

8

185

-56%

22%

2200%       

-54%

78%

943%

50%

-63%

33%

-20%

65%

11%

-30%

245%

-44%   

-73%

30%

38%

20 / 21 20 / 21Total 1r
trim

Total 1r
trimGener Febrer Mar Total 1r

trim
Total 1r

trimGener Febrer Mar

Febrer Gener

Febrer Gener

La Selva

Garrotxa

Cerdanya

ç ç



25

Habitatges iniciats i acabats a les comarques de Girona segons tipologia edificatòria

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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Quan s’hagi de retirar amiant en una obra, 
independentment de si és una obra amb projecte o 
sense, de si la quantitat a retirar és més o menys gran, 
només ho pot realitzar una empresa especialitzada que 
estigui inscrita al RERA (registre empreses amb risc 
d’amiant). Abans de començar els treballs l’empresa ha 
de presentar davant l’autoritat laboral un Pla de treball. 
Segons els treballs a executar es poden distingir dos 
tipus de plans:

- Pla de treball específic: per a treballs programats 
i de durada variable en enderrocs, retirada 
amiant en edificis, estructures, maquinària, 
equips, instal·lacions,…

- Pla de treball genèric: per a superfícies inferiors 
a 100 m2 (quan la durada dels treballs sigui 
inferior a una jornada), retirada en situacions 
d’emergència, presa de mostres per identificar 
materials amb amiant,…

Els plans de treball que es presentin amb la finalitat de 
fer activitats de doblatge de cobertes o la instal·lació de 
plaques solars o de qualsevol altre element similar a 
sobre de cobertes, o altres elements de fibrociment amb 
amiant no estan autoritzats segons la Instrucció 1/2001 
de la Direcció General de relacions laborals, treball 
autònom, seguretat i salut laboral relativa a l’aplicació 
del R.D 396/2006.

Com cal actuar quan es detecta la presència d’amiant 
en una obra?  Quina normativa cal complir?  Quin és 
el procediment per a la retirada de l’amiant?

Són coneguts els efectes de l’amiant sobre la salut, 
l’exposició a fibres d’amiant a través de les vies 
respiratòries pot afectar als pulmons i a la pleura i 
provocar malalties com l’asbestosi i determinats tipus de 
càncer.

La producció i comercialització de l’amiant es va prohibir 
l’any 2001, però actualment hi ha encara molts materials 
amb amiant instal·lats. S’estima que a Catalunya encara 
hi ha instal·lades més de 4 milions de tones de fibrociment 
i entre 6 i 30 mil tones de projectats i calorifugats. 

A l’hora d’executar una obra de construcció ens podem 
trobar que s’hagi detectat la presència d’amiant en la 
fase de redacció del projecte d’obra i per tant ja estigui 
pressupostada i planificada la seva retirada o bé en alguns 
casos, pel motiu que sigui, l’amiant no s’ha detectat i és 
necessari  que els diferents agents intervinents en l’obra 
estiguin informats de com s’ha d’actuar per procedir a la 
retirada dels elements existents que contenen l’amiant.

La normativa que regula com cal actuar en cas de retirar 
amiant és el Reial Decret 396/2006 pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 
als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

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

Retirada d’amiant en una obra de construcció

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS



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

The Future is Efficiency
circutor.com 

Lo mejor que puede pasar 
es que no pase nada

REC4
Interruptor diferencial  
reconectador automático

REC4 es un interruptor diferencial de tres 
módulos asociados a un motor inteligente 
de reconexión, el cual permite realizar una 
reconexión segura del interruptor diferencial 
de manera automática en 3 intentos.

Viviendas y segundas residencias, neveras, piscinas, jardines, alarmas, puertas de garaje, etc.

Asegúrate que cuando llegas a tu segunda 
residencia, te encuentras todo tal como lo 
habías dejado. 

Instala REC4 y evita sorpresas.
• Garantía de continuidad de servicio

• Plug&Play. Secuencia fija

• Rápido control de estado

• Ahorro de espacio
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Materials per construir 
les ciutats del demà
PROMSA forma part del grup CIMENTS 
MOLINS, on des de fa més de 30 anys 
ens hem especialitzat en la fabricació de 
formigons, àrids i morters, per al sector de 
la construcció i des de fa uns anys també 
apliquem paviments. Disposem d’una àmplia 
gamma de productes tecnològics: PROMSA 

TECH i eco-productes: PROMSA GREEN; 
dissenyats especialment per donar solucions 
avançades en el sector de la construcció.

Els PROMSA TECH són productes 
tecnològics i multifuncionals amb un alt 
grau d’innovació, dissenyats especialment 

per aportar diferències d’alt valor respecte 
a altres productes ja sigui pel seu 
disseny en fabricació, la posada en obra, 
l’eficiència o pel seu disseny multi funció.

Permet fabricar paviments capaços de resistir 
molt baixes temperatures i cicles de gel/desgel. 

És ideal per a la industria agroalimentària, 
càmeres frigorífiques, de congelació i logística o 
emmagatzematge, on les oscil·lacions tèrmiques 

requereixin d’un paviment altament resistent.

Ens permet construir paviments de formigó amb 
grans superfícies sense juntes (>150m2), pensat 
per a centres logístics, naus industrials i centres 

d’emmagatzematge, on la circulació de la maquinaria 
requereixi poques juntes en el paviment.

És un formigó per a paviments en casos 
d’actuacions d’emergència, ja que amb 48 hores 

s’obté una resistència de 25 MPa, per tant apte per 
al pas de vehicles pesats en 48h

És un formigó autocompactable lleuger, (àrids 
lleugers) que conté fibres, és bombejable, ideal 

per a rehabilitacions i estructures que requereixin 
poc pes, amb la necessitat de resistència.

Per a més informació contacteu amb el Product Manager Promsa Tech: Òscar Oliveras 

ooliveras@promsa.cemolins.es 
www.linkedin.com/in/òscar-oliveras 

S.A.C – Servei atenció al client 936806020 - sac@promsa.cemolins.es 

 És un formigó cel·lular lleuger homogeni, 
que s’utilitza per a cobertes amb pendents, 

reblerts i terrasses.

És un formigó especial per a bombes 
estàtiques i per arribar a llocs de difícil d’accés 

fins al seu punt d’ús.

GAMMA DE PRODUCTES

PROXTREM

PROLIGHT CELULAR PROACCES10

PROLIMIT HRR 25/48

HALF
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Nova Junta Rectora del Gremi

El passat 15 de juliol va tenir lloc l’Assemblea General 
Ordinària del Gremi, en la que va ser escollit el nou 
President de l’Associació i la nova Junta Rectora, pels 
propers quatre anys. Miquel Bosch substitueix en el 
càrrec a Josep M. Coll, després de dos mandats en el 
càrrec.

El President sortint va agrair a tot l’equip que el va 
acompanyar en els vuit anys de mandat, la seva 
dedicació en uns moments difícils marcats per 
l’esclat de la bombolla immobiliària primer, i per les 
conseqüències de la pandèmia sanitària, en els darrers 
mesos. Va desitjar molt d’èxit a la nova Junta.

El nou President va destacar la gran tasca realitzada 
per l’anterior equip, tot manifestant la seva il·lusió per 
defensar els interessos de les empreses promotores i 
constructores de les comarques gironines. Va presentar 
la nova Junta Rectora del Gremi representada per les 
persones següents:

Torna el Màster en Estudis Immobiliaris en format 
híbrid, presencial o on line. Després d’uns anys aturat, 
el Col·legi Api, el Col·legi Administradors de Finques i el 
nostre Gremi, juntament amb la Universitat de Girona, 
posen en marxa novament aquest màster en la seva 
setena edició.

L’objectiu és formar professionals qualificats per a llocs 
de treball de responsabilitat en empreses del sector 
immobiliari -promoció, construcció, intermediació, 
administració i gestió d’immobles- i capacitar-los per 
desenvolupar les tasques corresponents en els àmbits 
de la gestió i direcció empresarial.

El Màster està format per 18 assignatures que poden 
matricular-se de manera independent com a curs 
d’especialització.

Matrícula contínua: es pot realitzar la totalitat del 
programa, i obtenir el Màster en Estudis Immobiliaris 
de la UdG, o es pot realitzar la matrícula en qualsevol 
moment. En aquest cas, en funció de la data de 
matrícula, es realitzarà una part de les assignatures 
durant el curs 2021-2022 i la resta al llarg del curs 
2022-2023.

Màster en estudis immobiliaris

• President: Miquel Bosch Gardella
• Presidents d’Honor: Josep Cadeferro Maureta, Joan   
Antoni Prat San Román, Josep M. Coll Viader
•  Vicepresident: Josep Carreras Bech
•  Tresorer: David Cano Estañol
•  Secretari: Ferran Barneto Soto
• Vocals: Christian Balló Caroën, Hipòlit Bouisson 
Lloveras, David Busquets Bertran, Belén Cobo del 
Arco, Joan Gual Balmanya, Albert Parés Hereu, Antoni 
Quintana Mas, Genís Sastregener Surroca  
 

Les matrícules formalitzades abans de l’1 d’octubre de 
2021 tenen un descompte addicional.
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www.asefa.es
www.asefa.es

La confiança de l’especialista

Garantia Triennal d’Habitabilitat
Tres anys de cobertura sense carència per a defectes d’habitabilitat

Cobertura de danys immaterials  i materials

Aval tècnic de qualitat de la construcció

Cobertura per a obres amb sistemes constructius industrialitzats
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