
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

16 d’octubre de 2018 

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 

• Col·laboració en la promoció d’edificis residencials en lloguer en sòl 
municipals amb l’Ajuntament de Tarragona. 

• Proposta de modificació puntual de places d’aparcament a Reus. 

• Signatura del conveni Estatal – Generalitat, per el finançament del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021. 

• Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para 
reforzar la Seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y 
urbanística. 

• Propuesta de nueva Ley de Vivienda estatal. 

 

Patrimonial 

• Convocatòria d’accés a ajuts per al finançament de l’ICF de promocions 
d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general. 

• Propostes del PSOE, de reforma de la LAU. 

 

Fiscal, Mercantil i Comptable 

• Sentència del passat 9 de juliol de 2018 del Tribunal Suprem en què 
determina l’abast de la sentència del Constitucional sobre la plusvàlua. 

• Nota en relació als efectes de la sentència del Tribunal Suprem de data 
8 de juny de 2018 al projecte d’ordre per la qual s’aproven els 
coeficients multiplicadors aplicables al valor cadastral per estimar el 
valor de determinats bens urbans als efectes de la comprovació 
d’aquest valor en ITP i SD. 



  

   

  

 

• Repàs de l’estat dels recursos judicials en tràmit (Reglament Impost 
Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya). 

 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat  

 

• Projecte de Reial Decret de modificació del Codi Tècnic de l’Edificació 
en relació a la normativa europea d’eficiència energètica dels edificis. 

 

Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació  

 

• Signatura del Conveni Col·lectiu del sector de la Construcció de la 
província de Tarragona pels anys 2018-2021. 

 

Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional  

 

• Anàlisi macroeconòmic internacional i espanyol. 

• Sector immobiliari: situació i perspectives. Actualització de dades del 
rellotge immobiliari. Espanya i Catalunya. 

 

3. Precs i preguntes. 

 

ABANS, a les 16:00h, a la mateixa sala de reunions de la Cambra de Comerç de 
Tarragona, es celebrarà la jornada: Eficiència energètica i canvi climàtic. 
Edificis de consum energètic gairebé nul amb la col·laboració de la Sra. Ainhoa 
Cap d’Unitat d’Edificis Divisió de Gestió energètica de l’ICAEN, Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, l Sr. José Manuel 
Dominguez Responsable de Prescripció NEDGIA (grup Naturgy) i la Sra. Judit 
Masip Calle Especialista de Suport Tècnic Departament de Formació i Servei 
Tècnic d’UPONOR Ibèria. 

 

 


