
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 

24 d’abril de 2020 

Ordre del dia 

 

1. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per 
la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19. Normativa de 
desplegament. 

2. Reial Decret – Llei 10/2020, de 29 de març, per el que es regula un permís 
retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliena, que no 
prestin serveis essencials, amb la finalitat re reduir la mobilitat de la població 
en el context de la lluita contra el COVID-19. 

3. Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la que s’estableixen dels criteris 
interpretatius per l’aplicació del Reial Decret – Llei 10/2020, de 29 de març, i el 
model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el 
lloc de residencia i el de treball. 

4. Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la que es “suspenen determinades 
activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que 
existeixi risc de contagi per el COVID-19, per persones relacionades amb dita 
activitat”. 

5. Acta de paralització d’obra com a conseqüència de l’emergència sanitària i de 
salut provocada pel COVID-19. 

6. Decrets d’Alcaldia, de declaració de la suspensió dels terminis d’execució de 
les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de 
qualsevol tipus durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, 
de les pròrrogues que es puguin adoptar. 

7. Resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, sobre la tramitació de 
cèdules d’habitabilitat de primera ocupació amb   caràcter extraordinari durant 
els efectes de l’estat d’alarma i confinament pel COVID-19. 

8. Qüestions diverses de tramitacions telemàtiques durant l’emergència. 

9. Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, per la que s’incorpora, substitueix i 
modifiquen els programes d’ajuts del Pla d’Habitatge 2018-2021, en 
compliment del disposat als articles 10,11, i 12 del Reial Decret- llei 11/2020 de 
31 de març, per el que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front al COVID-19”. 

10. Afectacions activitat patrimonialista. 



  

   

  

 

11. Càpsules formatives. 

12. Preguntes freqüents associats. 

13. Precs i preguntes. 


