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09:00 - 09:30 Recepció d’assistents

09:30 - 09:45 Presentació de la sessió
Sr. Lluís Marsà 
president de l’apCe

09:45 - 10:45 Contingut del Decret Llei 50/2020

Sr. agustí Serra  
Secretari de l’agenda Urbana i Territori del Departament  
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Sr. Jaume Fornt  
Director de l’agència de l’Habitatge de Catalunya

10:45 - 11:00 Col·loqui

programa

el DOGC núm. 8292 d’11 de desembre de 2020 ha publicat el “Decret Llei 50/2020, 
de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge 
amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer” que 
entrà en vigor el dia 12 de desembre de 2020.

El Decret llei s’estructura en quatre articles que modifiquen, respectivament, el 
Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, el text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i 
la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció 
de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 
18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a 
l’habitatge.

A l’exposició de motius s’expressa que les disposicions previstes en el Decret llei 
haurien de permetre desencallar amb caràcter immediat el desenvolupament de 
moltes de les promocions d’habitatge amb protecció oficial.
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