
  

   

  

 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA 

22 d’octubre 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 

• Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els 
programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge 
social del pla de recuperació, transformació i resiliència. 

• Projecte de Reial decret pel qual es regula el Pla Estatal per a l'accés a 
l'habitatge 2022-2025. 

• Instrucció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la qual 
s’estableix l’actualització dels mòduls d’habitatges qualificats de/amb 
protecció oficial, abans de l’entrada en vigor del Decret llei 17/2019, de 
23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 

• Instrucció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relativa als 
procediments d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial. 

• Reserves de HPO en sòl urbà consolidat 

 

Patrimonial 

• Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional. 

• Declaracions d’àrees d’habitatge tens de la Llei 11/2020, de 18 de 
setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes. 

• Avantprojecte de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. 

• Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de 
bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament 
de promocions d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial destinats 
a lloguer o cessió d'ús en règim general per a l'any 2021. 



  

   

  

 

 

Fiscal, Mercantil i Comptable 

• Aspectes pràctics d’interès pel sector immobiliari de la Llei 11/2021 de 
mesures per la prevenció i lluita contra el frau fiscal: novetats en quant al 
valor de referència. 

• Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2022. 

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

 

Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat 

• Grup de treball per la industrialització de la construcció. 

 

4. Precs i preguntes. 

 

 

Abans de passar a tractar l’ordre del dia previst, comptarem amb la 
presència de representants del grup Solvia per desenvolupar la ponència 
“Propostes de Solvia pel sector Immobiliari”. 

 

 


