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el pla territorial sectorial d’habitatge ha de constituir el 
marc orientador per a l’aplicació, a tot el territori de Ca-
talunya, de les polítiques d’habitatge que estableix la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

el principal objectiu del pla és garantir que totes les noves 
llars que es formaran en els 15 anys següents a l’aprovació 
del pla, la majoria de les quals seran de persones joves, 
puguin accedir a un habitatge digne i adequat en termes 
de preu, localització, règim de tinença, superfície, i estat de 
conservació. per assolir-ho, el pla concreta i territorialitza 
les actuacions que cal dur a terme, en aquest període, en 
matèria d’habitatge, delimita les àrees de demanda resi-
dencial forta i acreditada; planteja incrementar el parc de 
lloguer social fins el 5%, i defineix les zones de rehabilita-
ció prioritària per a patologies estructurals.

així mateix, ST Sociedad de Tasación presentarà les con-
clusions del seu estudi Censo ST d’Habitatge Nou a Barce-
lona i Àrea Metropolitana 2018 on ha identificat a Barcelona 
3.601 habitatges nous pendents de venda, dels quals no-
més el 12,4% estan acabats. El cens ST d’Habitatge Nou 
posa a la disposició del mercat informació completa i de-
tallada sobre quina és l’oferta d’habitatge nou pendent de 
venda a la regió, revisant el Cens ST 2016 i incorporant la 
nova oferta generada aquests dos últims anys. a més, recull 
les seves característiques, preus, superfícies, nombre de 
dormitoris i ubicació.
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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
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09:00 - 09:30 Recepció i lliurament de la documentació

09:30 - 10:30 Presentació del Projecte de Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge

Sr. Josep Casas
Subdirector General d’arquitectura, 
Planificació d’Habitatge i Millora Urbana 
de la Generalitat de Catalunya

Sr. Jordi Bosch
Cap de Servei de Planificació d’Habitatge 
i Sòl Residencial de la Generalitat de 
Catalunya

10:30 -  11:00 El cens d’habitatge nou de Barcelona

Sra. Consuelo Villanueva
Directora de Instituciones y Grandes 
Cuentas de ST-Sociedad de Tasación

11:00 - 11:15 Col·loqui global

De conformitat amb la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio electrónico (LSSICe), la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos i el Regla-
ment General de protecció de Dades (RGpD), l’informem que les seves dades serán incor-
porades en una base de dades de contactes formant part d’un fitxer automatitzat. La finalitat 
del tractament de les dades facilitades és poder gestionar la seva sol·licitud d’inscripció, així 
com per a mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives 
a l’activitat de la institució i els serveis que ofereix l’associació de promotors i Constructors 
d’Edificis de Catalunya. Les dades proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la 
seva supressió per part del titular. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos 
en què hi hagi una obligació legal. 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al seu tractament 
enviant un e-mail a dpd@apcecat.cat o contactant amb l’adreça següent: avinguda Dia-
gonal, 472-476, escala a entresòl - 08006 Barcelona. poden consultar la nostra política de 
privacitat a: http://apcebcn.cat/avis-legal/ 

Marcar amb una X
Dono el meu consentiment perquè les dades facilitades puguin ser utilitzades per 
gestionar la meva sol·licitud d’inscripció, així com per a mantenir-me informat, fins i 
tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat de la institució i els 
serveis que ofereix l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya. 
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