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50 anys al servei del sector

13 -18 de maig 2019

Administració Autonòmica Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
•	DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona 

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del 
sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona, per al període de l'01-
06-2018 al 31-05-2020. (BOP, núm.91, de 13 de maig de 2019)

Recursos d'inconstitucionalitat
•	Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1022-2019, en relació amb l'article únic del Reial decret llei 

2/2016, de 30 de setembre, pel qual s'introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció 
del dèficit públic, que dóna nova redacció a la disposició addicional catorzena ("Modificacions 
en el règim legal dels pagaments fraccionats") de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 
l'Impost de societats, per possible vulneració dels articles 31.1 i 86.1 CE. (BOE, núm.115,pàg. 
51225, de 14 de maig de 2019)

•	Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2065-2019, contra la Disposició Transitòria vuitena i els apar-
tats 2 d) i 2 e) de la Disposició Derogatòria única, del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desem-
bre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, 
laboral i d'ocupació. (BOE, núm.115,pàg. 51229, de 14 de maig de 2019)

•	Recurs d'inconstitucionalitat n.º 2206-2019, contra el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de 
mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en 
l'ocupació i l'ocupació. (BOE, núm.115,pàg. 51230, de 14 de maig de 2019)

•	Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2208-2019, contra el Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, de 
mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. (BOE, núm.115,pàg. 51231, de 14 de maig 
de 2019)

Departament de la Presidència
•	DECRET LLEI 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de 

l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (DOGC, núm. 7876, de 16 
de maig de 2019)

Agència de l'Habitatge de Catalunya
•	RESOLUCIÓ TES/1300/2019, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial. 
(DOGC, núm. 7876, de 16 de maig de 2019)
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Impost de societats i Impost sobre la Renda de no Residents
•	Ordre HAC/554/2019, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost 

de societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments per-
manents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència 
en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre 
de 2018, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen 
les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica, i per la qual es 
modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments 
i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions 
informatives de naturalesa tributària. (BOE, núm.118,pàg. 52814, de 17 de maig de 2019)


