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Tel  932 37 49 67 ·  Fax 93  237 36 92 
habitatgeifutur@apcecat.cat

Places limitades.
Inscripcions gratuïtes 
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Organitza:

APCE BCN S. L. Societat Unipersonal  
Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel.  932 374 967· Fax 93 237 36 92 
E-mail: habitatgeifutur@apcecat.cat

Amb el suport de:



El DOGC núm. 8032 de 30 de desembre de 2019 ha publicat el Decret Llei 17/2019, de 23 
desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge que entra en vigor el 
dia següent de la seva publicació, per tant el dia 31 de desembre de 2019.

Són molt nombroses les modificacions en matèria d’habitatge i urbanisme, que són introduïes 
pel Decret Llei, que seran exposades en el decurs de la sessió i que bàsicament incideixen 
en la següent normativa: Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, el Decret 
Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, la 
Llei 4/2016,del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 
en risc d’exclusió residencial, la Llei 3/2012, del 22 de febrer de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, la Llei 12/2017, del 6 de 
juliol, de l’arquitectura i el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme.
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11:00 - 11:30 Recepció i lliurament de la documentació
11:30 - 11:45 Presentació

Sr. Lluís Marsà
President de l’ APCE

11:45 - 13:00 El Decret Llei 17/2019, de 23 desembre de 2019, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge

Sr. Agustí Serra
Secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Generalitat de Catalunya

Sr. Albert Civit
Director de l’Institut Català del Sòl (INCASOL)

Sr. Jaume Fornt
Director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

13:00 - 13:30 Col·loqui
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