
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

21 de novembre de 2017 

Ordre del dia 

 

1. Informe de l’activitat de representació institucional. 

2. Informe sobre l’actualitat dels temes sectorials en els àmbits estatal, autonòmic 
i local, de les Comissions de l’APCE: 

Urbanisme i Habitatge 

• Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Estat de tramitació. 

• Avantprojecte de la Llei de territori. Estat de tramitació. 

• Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya. 

• Sentència del Tribunal Constitucional en relació a la propietat temporal 
del llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya. 

• Aixecada la suspensió cautelar del Tribunal Constitucional contra part de 
la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres 
primer, segon, tercer, quart i cinquè. 

Patrimonial 

• Ocupacions sense títol legal habilitant, i la defensa del dret de propietat. 
Estat de tramitació de la proposta de modificació de la LEC. 

• Recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la llei 4/2016, 
del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial. 

Fiscal, Mercantil i Comptable 

• Recurs d’Inconstitucionalitat contra part de la llei de l’Impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques. 

• Sentències del Tribunal Constitucional sobre l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Situació actual de la 
modificació de la Llei d’Hisendes Locals. 

• Projecte de Llei de Crèdit Immobiliari. 



  

   

  

 

Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional 

• Anàlisis de les característiques particulars del subsector promotor i 
patrimonialista de segones residències i turístic a Catalunya. Especial 
referència a la Costa Daurada. 

• Sentències del Tribunal Constitucional sobre l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Situació actual de la 
modificació de la Llei d’Hisendes Locals. 

3. Precs i preguntes. 

 

ABANS, a les 16:00h, a la CEPTA, es portarà a terme la presentació “Eficiència 
Energètica en Edificis”, a càrrec del Sr. Lluis i Morer, Cap de Programa 
d’eficiència energètica de l’ICAEN de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Robert 
Gauxax, Delegat de Noves Poblacions i Infraestructures de Catalunya i Balears 
de Gas Natural Distribució. 

  

Estaríem encantats de comptar amb la seva presència, i a efectes logístics li 
agrairíem si pogués confirmar la seva assistència, al mail: 
secretariatecnica@apcecat.cat, o al telèfon 93 237 51 98. 
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