COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA
2 de febrer de 2018
Ordre del dia
1. Informe del President de l’APCE Catalunya.
2. Informe de l’activitat de representació institucional.
3. 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.
• 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.
• Aprovades les bases reguladores per l’accés a ajuts per al finançament
de promocions d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer.
• Segona convocatòria del programa d’ajudes per a la rehabilitació
energètica d’edificis existents (programa PAREER II).
Patrimonial
• Ocupacions sense títol legal habilitant, i la defensa del dret de propietat.
Estat de tramitació de la proposta de modificació de la LEC.
• Proposició de Llei d’emergència habitacional en famílies vulnerables en
el àmbit habitacional i de la pobresa energètica.
Fiscal, Mercantil i Comptable
• Instrucció de comprovació de valors de l’any 2018 de la Generalitat de
Catalunya.
• Situació actual de la modificació de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
• Comentaris al Projecte de Llei reguladora dels contractes de crèdit
immobiliari.

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat
• Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del
d’Inconstitucionalitat contra part de la Llei.

canvi

climàtic.

Recurs

Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació
• VI Convenio General del Sector de la Construcción.
4. Precs i preguntes.
ABANS, a les 10:30h, a la mateixa sala de reunions de la COELL, el Sr. Lluís
Marsà. President de l’APCE Catalunya, farà la presentació de l’”Estudi de la
Oferta de Nova Construcció a Catalunya 2017”.

