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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 Catalunya, 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.

així mateix, ST Sociedad de Tasación presentarà les conclusions del seu estudi Censo 
ST d’Habitatge Nou a Barcelona i Àrea Metropolitana 2022 que recull les seves carac-
terístiques, preus, superfícies, nombre de dormitoris i ubicació.
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09:00 - 09:30 Recepció d’assistents

09:30 - 10:30 Presentació del Projecte de Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge
Sr. Josep Casas
Subdirector General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Sr. Jordi Bosch
Cap de Servei d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya

10:30 -  11:15 El cens d’habitatge nou de Barcelona
Sr. Juan Carlos Castillo
Director d’ aVM i Carteras, de ST-Sociedad de Tasación

Sr. pablo pluvinet
Delegat General Barcelona Nord i Relacions Institucionals 
Catalunya, de ST-Sociedad de Tasación

11:15 - 11:30 Col·loqui 
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