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Barcelona / Institut Municipal d'Urbanisme
•	Actualització del mòdul d'urbanització bàsic definit al Pla especial d'infraestructures per a 

l'exercici 2019. (BOPB, de 18 de febrer de 2019)

Barcelona d'Infraestuctures Municipals S.A
•	Aprovació del Projecte bàsic i d'execució de les obres d'enderroc a l'antiga presó Model, al car-

rer Entença 155, al districte de l'Eixample. (BOPB, de 18 de febrer de 2019)

BANC D'ESPANYA
Préstecs hipotecaris. Índexs
•	Resolució de 19 de febrer de 2019, del Banc d'Espanya, per la qual es publiquen determinats 

tipus de referència oficials del mercat hipotecari. (BOE, núm.44, pàg. 16675, de 20 de febrer 
de 2019)

Consorcis / de l'Habitatge de Barcelona
•	Segona ampliació de la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de 

Barcelona per a l'any 2018. (BOPB, de 21 de febrer de 2019)

PREFECTURA DE L'ESTAT
Codi Penal
•	Llei orgànica 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de 

novembre, del Codi Penal, per a traslladar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer 
i de terrorisme, i abordar qüestions d'índole internacional. (BOE, núm.45, pàg. 16698, de 21 de 
febrer de 2019)

Secrets empresarials
•	Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials. (BOE, núm.45, pàg. 16713, de 21 de 

febrer de 2019)

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
•	ORDRE VEH/30/2019, de 15 de febrer, per la qual s'aprova el model 643 de la declara-

ció informativa anual sobre les transmissions realitzades per persones que fan subhastes 
de béns susceptibles de tributar per l'impost sobre transmissions patrimonials i actes ju-
rídics documentats i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.  
(DOGC, núm.7816, de 22 de febrer de 2019)
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentències
•	Ple. Sentència 13/2019, de 31 de gener de 2019. Recurs d'inconstitucionalitat 2501-2016. In-

terposat pel President del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament 
de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Competències sobre consum, legislació processal, 
dret civil, ordenació creditícia i econòmica general: nul·litat dels preceptes legals autonòmics 
que estableixen un procediment judicial per a resoldre les situacions de sobreendeutament i 
regulen determinats efectes de la cancel·lació i cessió de crèdits hipotecaris. Vot particular.  
(BOE, núm.46, pàg. 17503, de 22 de febrer de 2019)


