
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 

13 de desembre 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 

• Aprovació de deixar temporalment sense efecte la suspensió del POUM 
de Lleida. Situació actual de la tramitació. 

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

• PDU re revisió de sòls no sostenibles. 

• Ordre de la Generalitat de Catalunya sobre la normalització de les claus 
urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments 
de planejament urbanístic. 

• Decret Llei de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. Mesures en 
matèria d’urbanisme. 

• Sentència del Tribunal Constitucional avalant la constitucionalitat de 
gran part del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya. 

• Coliving 

 

Patrimonial 

• Derogació del Decret Llei de la Generalitat de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatge. Horitzó de les possibles novetats en matèria 
d’arrendaments urbans a Catalunya. 

 

 

 



  

   

  

 

Fiscal, Mercantil i Comptable 

• Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2020. Al·legacions presentades. 

• Sentència del Tribunal Constitucional declarant inconstitucional l’impost 
municipal de plusvàlues quan la quota resultant a pagar és major a 
l’increment realment obtingut pel ciutadà. 

 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 

• Novetats en la implementació a les obres de les modificacions 
legislatives sobre Telecomunicacions. 

• Aclariment del Ministeri de Foment sobre la versió de la normativa 
actualment aplicable pels ascensors accessibles. 

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

 

Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional 

• El rating immobiliari. 

 

3. Precs i preguntes. 

 

 


