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Jornada: 

Col·laboraCió públiCo-
privada en el merCat de 
l’habitatge a Catalunya

6 de juliol de 2022
preSenCial i on-line 
Sala Polivalent de l’edifici Mercè Rodoreda del Campus de la 
Ciutadella (UPF). Ramon Trias Fargas, 25-27 08005

Catalunya compta amb una àmplia ex-
periència de col·laboració publicoprivada 
de llarga tradició en gairebé tots els àm-
bits: des de la salut fins a l’educació, pas-
sant per la cultura o els serveis socials. 
L’habitatge no n’és l’excepció, encara 
que probablement no s’ha desenvolupat 
amb la mateixa intensitat com en altres 
camps, però a hores d’ara hi trobem 
múltiples exemples tant en l’àmbit de la 
rehabilitació com en el de la promoció. 
Aquesta fórmula de col·laboració eficient 
permet generar més habitatges per a pa-
liar la demanda existent.
El Mecanisme de Recuperació i Resi-
liència significa una oportunitat per crear 
nous models i prototips d’actuació de 
l’Administració. Unes experiències que 
haurien de marcar noves fórmules, amb 
voluntat de permanència, i per tant que 
vagin més enllà del marc temporal de 
l’aplicació de les subvencions que pro-
porcionaran els Fons Next Generation. 

09:15 - 09:30 Recepció d’assistents

09:30 - 10:00 Benvinguda
Oriol Amat
Rector de la UPF 

Xavier Vilajoana
President de l’APCE

10:00 -  10:30 Presentació de l’estudi “Col·labo-
ració público-privada en el mercat 
de l’habitatge de Catalunya
Josep Ma Raya 
Catedràtic d’Economia Aplicada de la 
UPF i Titular de la Càtedra Habitatge 
i Futur

10:30 - 11:00 Col·laboració público-privada per a 
l’ampliació del parc d’habitatge as-
sequible i Fons Next Generation EU
Carles Sala 
Secretari d’Habitatge de la  
Generalitat de Catalunya

11:00 - 11:15 Coffee-break

11:15 - 11:45 Finançament de les actuacions de 
col·laboració público-privada
Alan Pagan
Director Centre Empreses Negoci 
Immobiliari Barcelona a CaixaBank  

11:45 - 12:45 Taula rodona: “Col·laboració 
público-privada: experiències”
Antoni Balmón 
Vicepresident Executiu de l’AMB 

Lucía Martín 
Regidora d’Habitatge i Rehabilitació 
de l’Ajuntament de Barcelona

Donato Muñoz 
CEO de Cevasa 

Paco Pérez 
CEO de Culmia

Manel Rodríguez 
President de la Fundació Salas i  
membre de Cohabitac

Modera: 

Marc Torrent
Director General de l’APCE

12:45 - 13:45 Taula rodona: “Marc d’actuació en 
la col·laboració público-privada: 
visió dels agents”
Eduard Brull 
VicePresident de l’APCE

Mercè Conesa 
Directora de l’Incasòl

Lídia Guillén 
Presidenta de GHS

Jordi Gàlvez 
President de la Federació de Coope-
ratives d’Habitatge

Modera:
Josep Donés
Secretari General Tècnic de l’APCE

13:45 - 14:00 Comiat
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