
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

8 d’octubre 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 

• PDU de revisió de sòls no sostenibles. 

• 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. 

• Coliving. 

 

Patrimonial 

• Convocatòria d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions 
de préstec, per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció 
oficial i allotjaments col·lectius protegits destinats a lloguer en règim 
general per a l’any 2019. 

• 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 

• Decret llei de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el 
frau fiscal de la Generalitat de Catalunya. 

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

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 



  

   

  

 

• Transposició de la Directiva Europea sobre ascensors accessibles. 

• Consulta pública prèvia sobre el “Projecte de Reial Decret que modifica el 
Reial Decret 1027/2007 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis”. 

• Consulta pública prèvia sobre el “Projecte de Reial Decret pel qual es 
modifica el Reial decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic 
per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis”. 

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

 

Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació 

• Modificació text VI Conveni General del Sector de la Construcció.  

 

Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional 

• Anàlisi macroeconòmic internacional i espanyol. 

• Sector immobiliari: situació i perspectives. Actualització de dades del 
rellotge immobiliari.  

 

3. Precs i preguntes. 

 

ABANS, a les 16:30h, a la mateixa seu de la Cambra de Tarragona, es celebrarà 
la sessió: Actuació i obligacions de les distribuïdores elèctriques en el procés de 
connexió de nous subministraments, a càrrec del Sr. Cèsar Fusté, Responsables 
NNSS Catalunya Occidental. 

 

 

 


