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BANC D'ESPANYA
•	Préstecs hipotecaris. Índexs
•	Resolució de 20 de maig de 2019, del Banc d'Espanya, per la qual es publiquen determinats 

tipus de referència oficials del mercat hipotecari. (BOE, núm.121, pàg. 54287, de 21 de maig 
de 2019)

Mataró
•	Subvencions per a la rehabilitació 2019. (BOPB, de 21 de maig de 2019)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies / Serveis Territorials
•	Taules salarials per a l'any 2019 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció 

i obres públiques de la província de Barcelona. (BOPB, de 22 de maig de 2019)

Barcelona
•	Aprovació inicial del Pla de millora urbana per a la transformació dels edificis industrials consoli-

dats situats a les parcel·les del carrer Bolívia 250 i 254. (BOPB, de 22 de maig de 2019)

Departament de la Presidència
•	DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 

en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya en l'àmbit de la penyora. (DOGC, núm. 7881, de 23 de maig de 2019)

Agència de l'Habitatge de Catalunya
•	RESOLUCIÓ TES/1363/2019, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per 

a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subven-
cions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. (DOGC, núm. 7881, de 23 de maig de 2019)

Barcelona / Institut Municipal d'Urbanisme
•	Aprovació definitiva del registre de solars sense edificar del municipi de Barcelona. (BOPB, de 

23 de maig de 2019)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
•	CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix 

el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019 (DOGC 
núm. 7776, de 28.12.2018). (DOGC, núm. 7882, de 24 de maig de 2019)
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MINISTERI DE JUSTÍCIA
Registres Mercantils. Models de comptes anuals
•	Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la 

qual s'aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals 
consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació. (BOE, núm.124, pàg. 55203, de 24 de 
maig de 2019)

•	Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual 
es modifiquen els Annexos I, II i III de l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven 
els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes 
obligats a la seva publicació. (BOE, núm.124, pàg. 55205, de 24 de maig de 2019)

Delegació Especial d'Economia i Hisenda de Barcelona
•	Resolució per la qual s'anuncia pública subhasta per a l'alienació de béns immobles per al 

proper 9 de juliol de 2019. (BOPB, de 24 de maig de 2019)


