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Barcelona
• Aprovació inicial de la modificació del Pla general metropolità per a la declaració de l'àrea de tanteig
i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d'edificació (BOPB, de 20 de juny de 2018).
• Aprovació inicial de la modificació del Pla general metropolità per a l'obtenció d'habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona (BOPB, de 20 de juny de 2018).
BANC D'ESPANYA
Préstecs hipotecaris. índexs
• Resolució de 19 de juny de 2018, del Banc d'Espanya, per la qual es publiquen determinats tipus
de referència oficials del mercat hipotecari (BOE, núm.149, pàg. 63208, de 20 de juny de 2018).
Tribunal Constitucional
Sentències
• Ple. Sentència 54/2018, de 24 de maig de 2018. Recurs d'inconstitucionalitat 5459-2015.
Interposat pel President del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament
de Catalunya 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en
matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. Competències sobre crèdit, ordenació de l'economia i energia, dret civil i legislació processal: nul·litat
dels preceptes legals autonòmics que introdueixen mecanismes de protecció de la garantia del
subministrament elèctric o de gas que contravé la regulació bàsica estatal; introdueixen la mediació
com a pressupost processal necessari per a l'exercici de la jurisdicció; defineixen el concepte de
clàusules abusives en un determinat tipus de contracte; estableixen el termini d'oferta vinculant i
introdueixen prohibicions de perfeccionar contractes de crèdit o préstecs hipotecaris per a habitatge
(STC 62/2016). Vots particulars (BOE, núm.151,pàg.63888, de 22 de juny de 2018).
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA
Organització
• Reial Decret 595/2018, de 22 de juny, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials (BOE, núm.152,pàg.63999, de 23 de juny de 2018).

