
46 anys al servei del sector

Descobreixi tot el que podem fer per la seva empresa 
mensualment. Aquest és un newsletter dirigit als pro-
fessionals i a les empreses del sector promotor cons-
tructor i a tots els agents del sector immobiliari. 

Esperem que gaudeixi de la lectura. 
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La producció d’habitatges continua a l’alça 
La construcció de nous habitatges a Catalunya ha assolit 
els 4.438 habitatges fins el tercer trimestre de l’any, el que 
representa el 46,9% més de la producció del mateix pe-
ríode de l’any anterior. Pel que fa als habitatges acabats, 
mostra resultats negatius del període del -26,7% a Cata-
lunya, on gairebé totes les províncies tenen uns resultats 
inferiors amb l’excepció de Girona, que incrementa fins el 
setembre un 3,1% els acabats en comparació amb el ma-
teix període de l’any anterior. Destaca amb una caiguda 
més pronunciada la província de Tarragona (-45,9%). 

Les compravendes d’habitatges s’intensifiquen 
El nombre d’habitatges venuts a Catalunya fins el mes 
d’octubre es de 45.649, el que suposa un increment del 
15,4% respecte el mateix període de 2014 (amb 39.561 ha-
bitatges venuts) i de quatre punts per sobre de l’increment 
que ha gaudit el conjunt d’Espanya (+11,2%).

Incrementa l’accés al crèdit per a la compra d’habitatge 
En els deu primer mesos de 2015 i amb el mateix compor-
tament de les compravendes d’habitatges, la concessió 
d’hipoteques per a la compra d’habitatge va incrementar 
un 33,9% respecte al mateix període de 2014, (3,5 punts 
per sobre de l’increment gaudit en el conjunt d’Espanya), 
assolint en Catalunya en valor absolut les 34.357. 

Baixa l’Euríbor fins el 0,079% al novembre 
L’índex EURIBOR, que és utilitzat com a principal referèn-
cia per a fixar el tipus d’interès dels préstecs hipotecaris 
concedits per les entitats de crèdit espanyoles, va baixar 
al novembre fins el 0,079%. Prenent com a referència els 
últims dotze mesos, l’índex registra un descens de 0,256 
punts i de 0,049 punts respecte el mes anterior. 

Estadístiques web
www.apcebcn.cat
Estadístiques 
mensual web APCE

Novembre
2015

Visites 695
Pàgines visitades 1.936
Mitjana visites dies feiners 92
Usuaris únics absoluts 525

Índexs APCE
Anàlisi dels indicadors del sector

+33,9%

Hipoteques

Incrementa l’accés al crèdit 
per a la compra d’habitatge

0,256p

Interès

Baixa l’ Euríbor fins 
el 0,079% al novembre

+15,4%

Compravendes

Les compravendes 
d’habitatges 
s’intensifiquen

+46,9%

Producció

La producció d’habitatges 
continua a l’alça
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Comissions de Treball

PArTiCiPiN A lEs ProPErEs 
ComissioNs dE TrEbAll
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Comissió d'Urbanisme i Habitatge
Comissió Fiscal, Mercantil i Comptable

Comissió Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat
Comissió de Futur del Sector
Comissió Patrimonial
Comissió d'Estudis Econòmics i Internacional
Comissió Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació

* Les Comissions de treball se celebraran de 9:15 a 11:00h

jULIOL AGOST SETEMBRE

OCTUbRE NovEMBRE dESEMBRE

CALENdARI REUNIoNS CoMISSIoNS dE TREBALL APCE 2016

GENER FEbRER MARÇ

AbRIL MAIG jUNY

Posem a la seva 
disposició el calendari 
de les Comissions de 
Treball del 2016 amb 
dates indicatives a través 
de l’àrea privada de la web.

www.apcebcn.cat

2 DESEMBRE
Dimecres Comissió Futur del Sector

Ordre del Dia
“Reflexions sobre el futur de les polítiques d’habitatge” 
amb la participació de la Sra. Carme Trilla Bellart, Economis-
ta i Presidenta de la Fundació Hàbitat-3.

10 DESEMBRE
Dijous

Comissió Tècnica i per al 
Foment  de la Rehabilitació 
i la Sostenibilitat

Ordre del Dia
1. Habitatges amb gas natural. Solucions eficients i 

atractives per al comprador.

2. Situació de la rehabilitació en el Codi Tècnic de 
l’Edificació i el Decret d’Habitabilitat.

3. Anàlisi de casuístiques i problemes recorrents que 
precisarien modificacions puntuals del Codi Tècnic 
de l’Edificació.

4. Precs i preguntes.

Per a desenvolupar el primer punt de l’ordre del dia es 
va comptar amb la participació del Sr. José Manuel Do-
mínguez, Responsable de Prescripció de Gas Natural 
Distribució SDG.

14 DESEMBRE
Dilluns Comissió Patrimonial

Ordre del Dia
1. Aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica. Especial referència als supòsits 
d’excepció.

2. Noves cobertures asseguradores dirigides a propieta-
ris verticals.

3. Precs i preguntes.

Per al desenvolupament del primer punt de l’ordre del dia 
es va comptar amb la participació de la Sra. Marta Ibars, 
Cap de Servei d’Avaluació i Qualificació de l’Habitatge 
Protegit, i per al segon punt amb el Sr. Ramón Gómez, 
Delegat de Barcelona de Mutua de Propietarios com-
panyia col.laboradora amb Ediseguros Mediación.

16 DESEMBRE
Dimecres

Comissió d’Estudis 
Econòmics i Internacional

Ordre del Dia
1. Avanç de resultats de l’Estudi de l’Oferta de Nova 

Construcció 2015 de l’APCE.

2. Precs i preguntes.

Per a desenvolupar el punt únic de l’ordre del dia es va 
comptar amb la participació del Sr. Miquel Flamarich, Soci 
de BCF Consultors.

l’APCE als mitjans

El Periódico (11 desembre)
En un extens reportatge sobre l’alça dels preus dels habi-
tatges, el president de l’Associació de Promotors Barcelo-
na va assenyalar que l’any es tancarà amb uns 6.000 habi-
tatges iniciats, una xifra correcta però que encara està molt 
lluny del creixement vegetatiu que es necessita a Catalun-
ya perquè no hi hagi pressió en els preus. En la seva opi-
nió, aquesta és la raó de fons que explica que Catalunya se 
situï al capdavant de les pujades de preus registrades en 
el tercer trimestre, segons l’INE. Va assenyalar també que 
a Catalunya, la demanda segueix sent alta en la primera i 
segona corona metropolitana i això genera tensions en els 
preus. En la venda i en el lloguer. La seva ona expansiva 
és més moderada que la de la compravenda, però igual-
ment es registren pujades. Per l’APCE, l’única manera de 
moderar la tendència alcista de preus passa per construir 
entre 22.000 i 25.000 pisos nous a l’any.

VIERNES
26 11 DE DICIEMBRE DEL 2015Conexión a internet: http://www.elperiodico.com 

Panorama    ECONOMÍA
El mercado inmobiliario

La vivienda vuelve a tirar
El INE registra un incremento de precios del 
4,5% en España en el tercer trimestre del 2015

Es la mayor subida trimestral desde el 2007 y los 
expertos auguran alzas generalizadas en el 2016  

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

E
l precio de la vivienda libre 
en España aumentó el 4,5% 
en el tercer trimestre en re-
lación al mismo trimestre 

del 2014. Es el mayor repunte desde 
el cuarto trimestre del 2007 y supo-
ne un aumento en medio punto so-
bre el alza interanual del segundo 
trimestre de este año (4%), según da-
tos difundidos este jueves por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). 
En Catalunya, la subida fue del 6,1%. 
De esta forma, ya son seis los trimes-
tres consecutivos en los que los pre-
cios de la vivienda presentan tasas 
interanuales positivas tras seis años 
de caídas interanuales.
 No se trata de una subida cual-
quiera –los precios comenzaron a 
repuntar hace 18 meses–, más bien 
indica una tendencia de consolida-
ción de precios que el sector conside-
ra difícil que se pare en función a la 
actual situación de oferta y deman-
da insatisfecha en las principales ca-
pitales y áreas metropolitanas.
 La tendencia al alza se aprecia en 
el conjunto de la actividad. El precio 
de los pisos nuevos subió el 4,3% en 
comparación con el tercer trimes-
tre del 2014, seis décimas menos de 
lo que lo hizo en el segundo trimes-
tre (4,9%). El precio de la vivienda 
usada se incrementó el 4,5% en el 
tercer trimestre en relación al mis-
mo periodo del 2014, una tasa sie-
te décimas superior a la del segun-

te ajustada al nuevo ritmo del mer-
cado, y serán pocas las ubicaciones 
en las que se producirán bajadas lla-
mativas, dado que se ha logrado un 
equilibrio», añade. 

DINAMISMO DEL SECTOR /  De hecho, los 
portales inmobiliarios coinciden en 
gran medida con las expectativas de 
la asociación profesional de los pro-
motores de vivienda, la APCE.  «Se 
puede determinar que el sector ha 
entrado en fase de expansión», afir-
ma en su último boletín de coyun-
tura. Por lo que se refiere a Catalun-
ya, el mercado se situaba a principio 
del 2014 saliendo de una larga fase 
de estancamiento. Con datos de sep-
tiembre de este año se concluye «los 
valores de compraventa de vivienda 
y del indicador de precios presentan 
signos positivos y se sitúan en lo que 
se considera fase de expansión». Jun-
to a estos dos factores, los promoto-
res destacan asimismo, que «la pro-
ducción de viviendas ha comenzado 
a dar signos positivos».
 El índice de precios, por su parte, 
también refleja una subida intertri-
mestral de precios (del tercer trimes-
tre sobre el segundo). El de la vivien-
da libre subió el 0,7% tras dispararse 
el 4,2% en el segundo trimestre.
 El IPV que publica Estadística es 
compatible con las exigencias de 
Eurostat y complementa al que pu-
blica trimestralmente el Ministerio 
de Fomento. Entre sus objetivos se 
encuentra el de servir de elemento 

do trimestre y la más elevada desde 
el tercer trimestre del 2007, cuando 
alcanzó el 7,5%. Esos datos respon-
den a una realidad del mercado en 
el que la oferta de vivienda nueva es 
bastante limitada, en comparación 
con la vivienda usada, sobre la que 
se producen la mayor parte de las 
transacciones. Los últimos datos del 
INE, referidos a junio de este año re-
flejan que el 78% de las operaciones 
de compraventa se realizan sobre vi-
vienda de segunda mano.
 No obstante, para algunos analis-
tas del sector la evolución del índice 
marca un cambio de tendencia más 
definitivo. El director del Gabinete 

de Estudios de Pisos.com, Manuel 
Gandarias, señala que «los precios 
comenzarán a incrementarse de for-
ma generalizada en el 2016, después 
de que en las zonas con oferta limita-
da y demanda activa hayan agotado 
su recorrido a la baja haces meses». 
No será fácil ver nuevos descensos 
de precios, en su opinión. «La sobre-
valoración experimentada por cier-
tas localizaciones está prácticamen-
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MEJORA LA ECONOMÍA Y FLUYE EL CRÉDITO

Catalunya, entre las 
comunidades más alcistas
Hasta el tercer trimestre del año, 
la nueva producción de viviendas 
ha crecido el 50%, aunque las ci-
fras absolutas (4.438) están lejos del 
momento álgido del boom inmobi-
liario. Según los promotores de vi-
viendas de Barce-
lona (APCE), el año 
se cerrará con unas 
6.000 viviendas ini-
ciadas. «Esta bien, 
pero esa cifra aún 
está muy lejos del 
crecimiento vege-
tativo que se nece-
sita en Catalunya 
para que no haya 
presión en los precios», considera 
Lluís Marsà, presidente de la aso-
ciación. En su opinión, esta es la ra-
zón de fondo que explica que Ca-
talunya se sitúe a la cabeza de las 
subidas de precios registradas en 
el tercer trimestre, según el INE: 
el IPV sitúa el aumento en el 6,1%. 
Por delante solo están Madrid, con 
un ascenso del 6,9% y Baleares, que 
llega al 8,4%.

 «En Catalunya, la demanda sigue 
siendo alta en la primera y segunda 
corona metropolitana y eso genera 
tensiones en los precios. En la venta 
y en el alquiler. Su ola expansiva es 
más moderada que la de la compra-

venta, pero igual-
mente se registran 
subidas», destaca 
Marsà. Para la APCE, 
la única manera de 
moderar la tenden-
cia alcista de pre-
cios construir entre 
22.000 y 25.000 pi-
sos nuevos al año. 
Sin ese colchón de 

margen, las condiciones económi-
cas favorecen --«y hay que esperar 
que no se cometan los errores del pa-
sado»-- una pequeña burbuja de pre-
cios. El PIB se sube; el desempleo de-
ja de crecer y la banca ha decidido 
«soltarse» en el crédito hipotecario, 
lo fomenta la compraventa. «Algún 
banco, incluso, da crédito por enci-
ma del 80% del valor de la vivienda», 
subraya Marsà.

previsiones de los promotores de BCN

Construir entre 
22.000 y 25.000 
pisos nuevos al 
año evitará otra 
burbuja de precios

©2015 El Periódico de Catalunya, S.L. Todos los derechos reservados
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Aula immobiliària
Seminari de formació obligatòria destinat 
al personal del subjecte obligat en matèria de prevenció 
del blanqueig de capitals. Actualitzat al Reial decret 304/2014, 
de 5 de maig 15 desembre 201515 DESEMBRE

Dimarts

El passat 15 de desembre va tenir lloc a l’Auditori AP-
CE el ja tradicional seminari sobre la prevenció del 
blanqueig de capitals basat en les disposicions esta-
blertes en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, desenvolupada 
pel Reial decret 304/2014, de 5 de maig que imposa 
una formació mínima obligatòria. 

Per aquest motiu l’Associació i la Cambra de Comerç de 
Barcelona, van desenvolupar un programa de forma-
ció sobre prevenció del blanqueig de capitals a l’efecte 
de facilitar als associats el compliment de l’obligació 
legal. 

El contingut del Seminari va estar estructurat en nou 
temes a partir d’una introducció on es va explicar que 
el rentat o blanqueig de diners és un fenomen interna-
cional, en el qual estan involucrats tots els països. Va 
impartir el seminari el Sr. Juan Ignacio Sanz, professor 
de Dret Mercantil i Banca d’ESADE

Un dels aspectes més importants a tot programa de 
capacitació sobre aquesta matèria, és la sensibilització 
que ha d’existir sobre els efectes que causa el blan-
queig de capitals. Coneixent les greus conseqüències 
d’aquest delicte serà fàcil aconseguir el compromís dels 
empleats de les entitats immobiliàries en la prevenció 
i control que les normes exigeixen. Es van estudiar els 
efectes de rentat des del punt de vista ètic i social; in-
ternacional; econòmic; el seu impacte en el sistema 

financer i econòmic en general; i les conseqüències 
penals i administratives que del mateix es deriven.

Es van abordar els principis i procediments que han 
d’adoptar-se per prevenir i controlar el blanqueig de ca-
pitals en el sector immobiliari, de conformitat amb les 
recomanacions internacionals i la forma com aquests 
principis han estat desenvolupats en la legislació interna 
d’Espanya. També, es van revisar els diferents conceptes 
i etapes del blanqueig de capitals, i les característiques 
d’aquest delicte i dels rentadors de diners, amb particular 
èmfasi en el que al sector immobiliari fa referència.

En un altre dels temes proposats es va fer esment a les 
persones naturals i jurídiques que per disposició legal 
han d’adoptar els procediments de prevenció de blan-
queig de capitals, d’acord amb la legislació d’Espanya 
i, per facilitar les gestions de prevenció i control es van 
explicar les activitats, operacions, àrees geogràfiques 
que representen major risc de rentat i la forma com han 
de controlar-se i la responsabilitat de tipus penal en la 
qual es pot incórrer per l’incompliment de les normes 
de prevenció de rentat a fi de no incórrer en elles. 

Per acabar, es va posar l’accent en les novetats pre-
vistes en el Reial decret 304/2014, de 5 de maig, des-
envolupant-se tallers i casos pràctics a fi de permetre 
la familiarització amb les tècniques i procediments de 
prevenció del blanqueig de capitals.
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Circulars
Puntualment informats

Els nostres butlletins digitals són una de les vies direc-
tes d’informació que ens permet mantenir els nostres as-
sociats al capdavant de les novetats del sector. Tots els 
butlletins es poden consultar i descarregar a través de 
la nostra pàgina web, a més, recordi que també els rep 
assíduament en el seu correu electrònic.

Durant el mes de desembre, des de l’Associació s’han pu-
blicat els següents butlletins digitals: l’Activitat Institucio-
nal, que ens porta el resum de tasques de lobby dutes a 
terme des de l’APCE per treballar i defensar els interessos 
dels nostres associats; la nota de Conjuntura del sector 
que aquest mes tracta l’activitat del mercat de lloguer en 
el primer semestre de l’any conjuntament amb l’anàlisi i 
l’evolució dels indicadors del sector; l’Alumni, el butlletí diri-
git a alumnes i antics alumnes d’Aula Immobiliària els man-
té informats dels pròxims cursos de formació, les novetats 
sobre la legislació sectorial més rellevant i l’actualitat del 
sector; el butlletí d’Ediseguros Mediación on es tracta de 
l’assegurança de comerços i oficines; i el Tinc un dubte on 
trobaran les preguntes més consultades al nostre departa-
ment d’assessorament durant el mes d’enguany.

Finalment amb una periodicitat setmanal el Recull Le-
gislatiu manté als nostres associats al dia de les noves 
normatives i modificacions que es publiquen relacionades 
amb el sector.

bUTllETiNs diGiTAls
Núm. Categoria Títol

130/15 Laboral Salari mínim interprofessional per 
2016  

129/15 Laboral Revalorització de les pensions per 
l’exercici 2016  

128/15 Urbanisme
Últims estudis i publicacions de la Direc-
ció General d’Arquitectura, Habitatge i 
Sòl, del Ministeri de Foment

127/15 Economia Índexs de referència oficials del 
mercat hipotecari

126/15 Sostenibi-
litat

Finalització de la moratòria del paga-
ment del cànon, per a la deposició con-
trolada de residus de la construcció

125/15 Economia Càlcul d’ actualització de rendes de 
lloguer

124/15 Economia Índex General de Preus al Consum 
(IPC) novembre 2015

123/15 Economia Baixa l’EURIBOR fins el 0,079% al 
novembre

122/15 Laboral Calendari de festes locals a Catalun-
ya per l’any 2016

121/15 Laboral
Eleccions al Congrés dels Diputats 
i al Senat del dia 20 de desembre 
de 2015

120/15 Laboral

Publicació de l’Acta de la Comissió 
Paritària de recuperació del 5% de 
la retribució total anual del Conveni 
col·lectiu de treball de la construcció 
i obres públiques de la província de 
Barcelona

119/15 Laboral
Entrada en vigor dels nous mo-
dels de parts medics d’incapacitat 
temporal

http://apcebcn.cat/app-de-lapce/
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Comissions de Treball

...al departament d’assessoria 
de l’APCE donem resposta a molts 

dubtes dels nostres associats 
CoNTACTi Amb NosAlTrEs
PEr rEsoldrE Els sEUs dUbTEs

Als efectes de càlculs de previsions 
salarials, es possible saber en quan 
ha estat fixat el Salari Mínim Interpro-
fessional per l’any 2016?
El Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, BOE 312 de 30 
de desembre, “fixa el salari mínim interprofessional per 2016”.

El salari mínim per qualsevol activitat, a l’agricultura, a l’ industria 
y als serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, 
queda fixat en 21,84 euros/dia o 655,20 euros/mes, segons 
que el salari estigui establert per dies o per mesos.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en 
metàl·lic, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar 
lloc a la minoració de la quantia íntegra en metàl·lic d’aquell.

Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en 
cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part 
proporcional dels diumenges i festius. Si es realitza jornada 
inferior es percebrà a prorrata.

Aquest  reial decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva 
publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» i tindrà efectes durant el 
període comprès entre el dia1 de gener i el 31 de desembre de 
2016, procedint en conseqüència, l’abonament del salari mínim en 
el mateix establert, amb efectes des de 1 de gener de 2016.

PArTiCiPi A lEs ProPErEs 
ComissioNs dE TrEbAll
Apuntis a les comissions del proper 
mes de gener des de la nostra web

www.apcebcn.cat

CIERRE CONTAbLE - FISCAL DEL EjERCICIO 
2015 y NovEdAdES 2016
Elementos fundamentales de las Valoraciones Especiales
Sala Auditorio APCE, de 9 a 14 horas

La aplicación de las oportunas correcciones en el resultado
contable para obtener la base imponible en el Impuesto sobre 
Sociedades presenta ciertas peculiaridades del sector de la 
promoción construcción que deben ser analizadas.

En la jornada también se analizarán los elementos funda-
mentales de la Valoraciones Especiales con relevancia con-
table y fiscal.

Asimismo se repasarán las principales modificaciones norma-
tivas con relevancia fiscal para el sector promotor constructor 
y patrimonial.

28 ENERO
Jueves

19 GENER
Dimarts Comissió d’Urbanisme i Habitatge

27 GENER
Dimecres

Comissió Fiscal, 
Mercantil i Comptable

http://www.apcebcn.cat
http://www.flipsnack.com/9EBFE697C6F/fh9q70a8
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Empreses col·laboradores:

Avantatges pels nostres associats a les següents empreses:

Visiti l’apartat institucional  imatge 
corporativa de la web i descarregui 

el manual d’identitat corporativa i els 
arxius amb els logotips APCE/Em-

presa Associada.

L’assegurança de Comerços i Oficines ha estat especialment disse-
nyada per protegir pràcticament la totalitat de negocis destinats a la 
venda de productes, serveis i oficines tant pel seu continent com pel 
seu contingut alhora que per la circumstància de local desocupat.
Per això EdISEGURoS MEdIACIÓN conjuntament amb MÚTUA 
DE PROPIETARIOS posa a la seva disposició aquesta nova as-
segurança amb cobertures adaptades a les necessitats del seu 
negoci. Els oferim assegurar el continent, les obres de reformes 
(condicionament i millora que hagin estat efectuades per l’inquilí o 
arrendatari), el continent a primer risc, els danys al seu contingut 
(mobiliari, decoració, màquines, aparells, etc.), la responsabilitat 
civil així com un ampli ventall de garanties complementàries.

Avantatges: continent a primer risc o a valor total, danys per aigua, 
robatori i danys per robatori al local, indemnizació diària per la par-
alització de l’activitat, restauració estètica del Continent, trencament 
i embús de canalitzacions subterrànies, capitals de Responsabilitat 
Civil de fins a 600.000 €, assessorament jurídic, descomptes varis 
per mesures de seguretat, descompte per edifici assegurat en Mú-
tua i descompte per volum de capital assegurat.

Activitats assegurables: locals sense ocupació, perfumeries, 
oficines i despatxos, bars, bijuteria i rellotjeria, perruqueries, ciber-
cafés, confecció, esports, basars, fruiteria i verduleria, restaurants, 
supermercats, forns i pastisseries.

Auditoria gratuïta de les assegurances contractades.

 

Desembre 2015

Horari d’atenció 
a l’oficina de l’APCE:

de 9 a 14 hores
els matins de dilluns a divendres

i de 15:30 a 19 hores
per les tardes de dilluns a dijous

Número 28

ASSEGURANÇA dE CoMERÇoS
I OFICINES

mailto:ediseguros@apcebcn.cat
mailto:apce@apcebcn.cat
http://www.apcebcn.cat
http://www.otis.com/site/es-esl/Pages/ascensoresotis.aspx
http://web.st-tasacion.es/es/inicio.html
http://www.grc.cat/
http://www.ibertasa.com/
http://www.colillas.eu/
http://portal.lacaixa.es/
http://www.gasnaturalfenosa.es/es/1285340760529/inicio.html
mailto:apce@apcebcn.cat
http://www.asefa.es/
http://www.axa.es/

