
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 

30 d’abril de 2021 

Ordre del dia 

 

1. Informe de l’activitat de representació institucional. 

2. Comentaris del Sector. Informe de Conjuntura. 

3. Informe sobre l’actualitat dels temes sectorials en els àmbits estatal, autonòmic 
i local, de les Comissions de l’APCE: 

Urbanisme i Habitatge 

• Aplicació dels fons europeus per a afrontar la crisi derivada de la 
pandèmia per la Covid-19 en el nostre sector. 

• Aplicació pràctica de la nova ordenança de l’Ajuntament de Lleida de 
llicències d’edificació (Informes d’Idoneïtat Tècnica). 

 

Patrimonial 

• Sentència del Tribunal Constitucional sobre el Decret Llei 17/2019 de 
mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge. 

• Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de 
Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i admissió a tràmit 
per part del Tribunal Constitucional del recurs d’inconstitucionalitat 
contra diversos preceptes de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de 
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge. 

• Anunci per part del Gobierno de l’ampliació per tres mesos més de les 
mesures impulsades en els darrers reials decrets-lleis sobre contractes 
de lloguer d'habitatge i desnonaments. 

• Comissió bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret Llei 
50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la 
promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats 
d’allotjament en règim de lloguer. 

 

 



  

   

  

 

 

Fiscal, Mercantil i Comptable 

• Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, de modificació del Pla General de 
Comptabilitat i Resolució de 10 de febrer de 2021. 

• Sentències del Tribunal Suprem sobre l’exempció per reinversió en 
habitatge habitual. 

• Propostes Fiscals APCEspaña per impulsar la Rehabilitació. 
 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 

• Grup de treball per la industrialització de la construcció. 

• Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa 
pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de 
subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació 
energètica en edificis existents (PREE). 

• Guia pràctica per a la gestió d'ajuts a la rehabilitació energètica 
d'edificis. 
 
 

4. Precs i preguntes. 


