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el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge 
va ésser publicat el 29 de maig  de 2014 en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6633 corresponent la seva gestió 
a l’Agència Catalana de l’Habitatge. el nou Pla, en vigor des del 
dia següent a la seva publicació, té una vigència de 4 anys.

els dos grans eixos d’actuació d’aquests Pla són:

- l’eix social, per tal de facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans 
i evitar l’exclusió social residencial i la pèrdua d’habitatge.

- l’eix econòmic, a fi de facilitar la recuperació econòmica del 
sector de l’habitatge per a recuperar ocupació.

el capítol primer està dedicat a disposicions de caràcter gene-
ral; el capítol segon destinat a programes socials d’habitatge; el 
capítol tercer, al foment de la rehabilitació; el capítol quart als ha-
bitatges de protecció oficial i el capítol cinquè estableix mesures 
de tipus transversal complementàries per a assolir els objectius 
dels plans.

Introducció
el Nou Pla per al Dret a l’Habitatge
Divendres 18 de juliol de 2014 
Sala Auditori APCe

Inscripció
el Nou Pla per al Dret a l’Habitatge
Divendres 18 de juliol de 2014  
Sala Auditori APCe
Av. Diagonal 472-476 · entresòl · 08006 Barcelona

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

Recepció i lliurament de la documentació

Presentació
Sr. Lluís Marsà
President de l’Associació de Promotors 
de Barcelona

Objectius del Nou Pla per al Dret a 
l’Habitatge
Sr. Carles Sala
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana 
de la Generalitat de Catalunya

Principals novetats del Decret
i de les mesures complementàries
Sr. Jaume Fornt
Director de l’Agència de l’Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del programa 
Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que, si hi estan interessats, 
han d’omplir els camps del formulari, guardar el document amb les da-
des que es demanen i fer clic al botó “enviar”. Si es troba amb algun 
problema per enviar el PDF omplert, si us plau, descarreguin el PDF el 
seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per a qualsevol dubte i/o acla-
riment: aula@apcebcn.cat
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