
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

22 de juny 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 

• Redacció del nou POUM de Tarragona. 

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

• Consulta pública prèvia a la redacció del avantprojecte de Ley Estatal por 
el Derecho a la Vivienda. 

• Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència pública competitiva, per a la promoció d’habitatges i 
allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús per a 
l’any 2021. 

• Circular de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de 
l’Habitatge, sobre les noves modalitats d’allotjament amb espais comuns 
complementaris establertes pel Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre. 

• PDU de revisió de sòls. 

 

Patrimonial 

• Sentència del Tribunal Constitucional sobre el Decret Llei 17/2019 de 
mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge. Efectes de la 
Sentència en la Llei 24/2015. 

• Recurs d’inconstitucionalitat del Govern del Estat 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. 



  

   

  

 

 

• Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures 
urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la 
finalització de la vigència de l’estat d’alarma: Especial atenció a les 
mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria 
d’habitatge. 

• Reial Decret 401/2021, de 8 de juny, pel qual s’aproven les mesures 
necessàries perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar els 
recursos del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, a fi de fer front a les 
compensacions que procedeixin, i pel qual s’estableix el procediment per 
al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors. 

 

Fiscal, Mercantil i Comptable 

• Propostes de canvi de el concepte de rehabilitació a l'efecte de l'Impost 
sobre el Valor Afegit. 

 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 

• Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic 
per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

• Al·legacions presentades al projecte d'ordre per la qual es regula la 
utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de 
la construcció i demolició. 

• Grup de treball per la industrialització de la construcció. 

• Entrada en vigor de l’obligació de la tramitació telemàtica de cèdules 
d’habitabilitat. 

 

Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional 

• Comportament del mercat residencial de lloguer a Catalunya 2020 i 
perspectives. 

 

4. Precs i preguntes. 

 


