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L’habitatge és un dret bàsic de les persones que contri-
bueix a la integració social i la qualitat de vida, per això les 
polítiques d’habitatge formen part de les polítiques socials 
que es volen impulsar de forma integrada a la ciutat de 
Barcelona, promovent els serveis que garanteixin l’atenció 
a les persones a les seves necessitats bàsiques en ma-
tèria d’habitatge.

La voluntat del consistori passa per fer tot el possible per 
garantir aquest dret impulsant i facilitant l’accés a l’habitatge 
i desenvolupant polítiques urbanístiques que assegurin la 
necessària disponibilitat de sòl per satisfer la demanda que 
es pugui produir en els propers anys i assegurar la cons-
trucció d’habitatge assequible.

entre d’altres mesures, l’Ajuntament de Barcelona vol im-
pulsar l’increment del parc públic d’habitatge de lloguer per 
ampliar entorn al miler d’unitats el parc d’habitatges dispo-
nibles a la ciutat, al temps que s’activa l’activitat econòmica 
vinculada a aquest sector.

Introducció
polítiques d’Habitatge 
de l’Ajuntament de Barcelona
Dijous 4 de febrer de 2016
Sala Auditori ApCe

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

programa

09:30 - 10:30

Recepció i lliurament de la documentació 

Presentació
Sr. Lluís Marsà 
president de l'ApCe

Conferència: Polítiques d’Habitatge 
de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Javier Burón
Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament 
de Barcelona

Col·loqui10:30 - 11:00
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat, 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”. Per a qualsevol 
dubte i/o aclariment: aula@apcebcn.cat
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