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La Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residen-
cial publicada en el DOGC de 23 de desembre ve a substituir 
en part els articles suspesos cautelarment pel Tribunal Cons-
titucional de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 
tot i que amb alguns matisos. El nou text legal preveu meca-
nismes per assistir a les persones que es troben en situació 
d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi, per 
evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de 
manca d’habitatge, per garantir la funció social de la propietat i 
impulsar la creació d’habitatge assequible, amb la participació 
de les entitats privades.

La Llei 4/2016 també preveu en la seva Disposició addicional 
sisena que el Govern ha d’aprovar els criteris d’acord amb els 
quals s’han de regular els arrendaments urbans a Catalunya. 

Amb aquest objectiu disposa que en el termini de nou mesos des 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elaborar un projecte de 
llei que tingui com a objecte facilitar l’accés a l’habitatge, amb 
la modalitat de lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la 
relació contractual, i adoptant mesures que contribueixin a evitar 
increments de les rendes desproporcionades. La nova regulació 
ha d’incloure la durada dels contractes, les causes de resolució, 
les cessions i subrogacions, els drets d’adquisició preferent, les 
causes de suspensió i d’extinció, els dipòsits i altres garanties i 
els supòsits de preus de lloguer abusiu.
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Introducció
El mercat immobiliari residencial en lloguer 
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Aquest PDF permet emplenar les dades d’inscripció a partir del progra-
ma Adobe Acrobat, de manera que si estan interessats han d’omplir els 
camps del formulari, guardar el document amb les dades que es dema-
nen i fer clic en el botó “enviar”. Si es troben amb algun problema per 
enviar el document emplenat, per favor descarreguin el PDF en el seu 
ordinador i emplenin-ho des del mateix. Per a qualsevol dubte i/o aclari-
ment: habitatgeifutur@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
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09:00 - 09:15 Recepció i lliurament de documentació

09:15 - 09:30 Presentació
Sr. Lluís Marsà
President de l’APCE

09:30 - 10:15 La Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesu-
res de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial
Sra. Silvia Grau
Directora Operativa d’Actuacions d’Urgència de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

10:15 - 11:00 El marc jurídic del arrendaments urbans
Sr. Miguel Martí
Conseller de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

Sr. Oscar de Santiago
Soci de Garrigues

11:00 - 11:15 Pausa-cafè

11:15 - 12:45 Taula rodona: El mercat immobiliari resi-
dencial en lloguer a Catalunya. Conjuntura 
actual i propostes de millora
Sr. Enric Vendrell
President del Col·legi d’Administradors 
de Finques

Sr. Joan Ollé
President del Col·legi d’APIs

Sr. Oscar Gorgues
Gerent de la Cambra de la Propietat Urbana

Sr. Josep Donés
Secretari General Tècnic de l’APCE

Modera:
Sr. Martí-Carles Llaràs
Vicepresident i President de la Comissió 
Patrimonial de l’APCE

12:45 - 13:45 Clausura
Sr. Carles Sala
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana. 
Generalitat de Catalunya
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