
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 

12 de juliol de 2019 

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 

• Pla d’ordenació urbanística municipal de Lleida (POUM). Estat de 
tramitació. 

• Derogació del Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge. 

• Publicada la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
pública competitiva, de les subvencions del Programa de foment del 
parc d’habitatges de lloguer o cessió d’ús del Reial decret 106/2018, de 
9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge 2018-2021. 

 

Patrimonial 

• Derogació del 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. 

• Modificació de l’apartat 4º de l’art. 250.1 LEC per establir, per a les 
persones jurídiques, la tramitació com a judici verbal de les demandes 
que pretenguin el llançament o desallotjament i la immediata 
recuperació de la plena possessió d’un habitatge -o una part d’ell-, per 
haver estat desposseïts d’ella sense el seu consentiment. 

• Guia de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a entitats financeres i 
altres persones jurídiques implicades en l’aplicació de mesures de la Llei 
24/2015. 

• Registre d’Impagats Judicials (RIJ) del Consejo General de la Abogacia 
Española 

 



  

   

  

 

Fiscal, Mercantil i Comptable 

• Reial Decret pel qual es desenvolupa parcialment la llei reguladora dels 
contractes de crèdit immobiliari i s’adopten altres mesures en matèria 
financera. 

• Sentència del Tribunal Constitucional i Decret Llei sobre l’impost sobre 
actius no productius. 

 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 

• Convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions del 
Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa 
MOVES). Subvencions per a l’implantació d’infraestructura de recàrrega 
de vehicles elèctrics. 

• Propera publicació de la modificació del CTE, que , entre d’altres 
qüestions, defineix “consum quasi nul als immobles de nova construcció” 

• Consulta pública prèvia sobre el “Projecte de Reial decret pel qual es 
modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el 
Codi Tècnic de l’Edificació” 8nova exigència sobre infraestructura de 
recàrrega del vehicle elèctric, i exigència de contribució fotovoltaica 
mínima). 

 

Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació 

• Signatura Taules Salarials 2019 Conveni Col·lectiu del Sector de la 
Construcció de les comarques de Lleida. 

• Registre jornada laboral. 

 

3. Precs i preguntes. 

 

ABANS, a les 10:30h, a la mateixa seu de la COELL, es celebrarà la sessió: 
Propostes d’Aliseda al sector immobiliari. 

 


