
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

30 de juny de 2020 

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 

• 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. 

• Pla per la transició cap a una nova normalitat. 

• Bases reguladores i convocatòria per l’accés a 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. 

• Qüestions diverses de tramitacions telemàtiques durant l’emergència. 

• PDU de revisió de sòls no sostenibles. 

 

Patrimonial 

• Situacions de vulnerabilitat en arrendaments pel Covid-19 (Reales 
Decretos-Ley 11/2020 i 15/2020). 

• Aprovades les bases reguladores per a l’accés a ajuts en forma de 
bonificació dels interessos d’operacions de préstec, per al finançament de 
promocions d’habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals 
destinats a lloguer en règim general. 

 

 

 

 



  

   

  

 

Fiscal, Mercantil i Comptable 

• Novetats legislatives en matèria de l’Impost sobre Societats i el COVID-
19 introduïdes pel Reial Decret-llei 19/2020 sobre: 

-  Concreció dels terminis per formular, aprovar i depositar comptes. 

-  El sistema de declaració “en fases” per la declaració de l’exercici 
2019. 

• Decret Llei 23/2020, de mesures urgents en matèria tributària. 

 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 

• Aplicació del període de suspensió de terminis en el sector. 

• Flexibilització de les restriccions per l’execució d’obres durant la 
temporada turística. 

 

Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació 

• Desenvolupament de l’activitat de promoció construcció durant l’estat 
d’alarma sanitària pel covid-19. 

 

3. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 


