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L’objectiu del pla pel dret a l’habitatge 2016-2025 és ga-
rantir la funció social de l’habitatge i avançar en la cons-
trucció d’un servei públic d’habitatge a l’altura de les mi-
llors pràctiques d’altres ciutats europees.

en concret, el pla assenyala set grans reptes. alguns 
estan vinculats amb problemàtiques actuals com la difi-
cultat per fer front al pagament del lloguer, la necessi-
tat d’incrementar el parc públic de lloguer o l’imperatiu 
d’impedir usos anòmals dels habitatges. altres reptes, 
en canvi, tenen a veure amb problemes endèmics com 
ara les dificultats dels joves per accedir als habitatges i 
fenòmens recents, com la substitució d’habitatges prin-
cipals per pisos d’ús turístic, o l’envelliment creixent de 
la població. Paral•lelament, es plantegen també noves 
metodologies de treball com els ajuts a la rehabilitació de 
l’interior dels habitatges o l’impuls de convenis de rehabi-
litació d’edificis orientats a fer que els ajuts públics arribin 
allà on més es necessiten.
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan 
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el 
document amb les dades que es demanen i fer click 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 aclariment: aula@apcecat.cat

L’apCe posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser 
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes 
dictades per la Llei Orgànica de protecció de Dades de Caràcter personal 
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar 
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a 
l’apCe, a apce@apcecat.cat

09:00 - 09:30 Recepció i entrega de la documentació

09:30 -10:00 Presentació de la sessió

Sr. Josep Maria Montaner
Regidor d’Habitatge de l’ajuntament 
de Barcelona

Sr. Lluís Marsà
president de l’apCe

10:00 - 11:00 El Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 
2016-2025

Sr. Javier Burón
Gerent d’ Habitatge de l’ajuntament 
de Barcelona
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