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Preus 

Associats: 350 € 
No associats: 500 €

Inscripcions i consultes
ApCE 
Tel  932 37 49 67 
Av. Diagonal, 472 - 476 entresòl 08006 Barcelona
formacio@apcecat.cat · www.apcebcn.cat

La sessió presencial es realitzarà  
a la Sala Auditori APCE.
Es necessari inscriure’s per assistir  
i/o rebre el link i entrar a la sessió:

https://apcebcn.cat/formacio/ es  
 

Assistència i documentació
Als assistents al seminari se’ls facilitarà una àmplia i 
completa documentació del contingut.

Diplomes 
Al finalitzar, l’APCE lliurarà certificats d’assistència a 
totes les persones inscrites que segueixin el desenvolu-
pament del curs. 

Places limitades. 
Inscripcions per rigurós  
ordre de sol·licitud.

Organitza:
Associació de promotors de Catalunya
Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel.  932 374 967
E-mail: formacio@apcecat.cat · www.apcecat.cat
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Introducció
La promoció d’habitatge protegit a Catalunya  en règim de venda i de lloguer
Adaptat al Decret Llei  50/2020 de 9 de desembre i instruccions de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i a les convocatòries de Fons NGEU

28 de febrer i 2 de març de 2023 de 09:15 a 14:00h 

Programa
Dimarts 28 de febrer

La construcció d’habitatges assequibles i protegits de lloguer i de venda és fonamental per 
satisfer les necessitats de les llars donat un context econòmic complexa. L’intensa activitat 
legislativa en matèria d’habitatge i urbanisme en els darrers anys ha generat un interès cada 
vegada més gran en la comprensió del marc legal vigent en relació als habitatges protegits 
a Catalunya.
El Decret Llei 50/2020 té com a objectiu desencallar el desenvolupament de moltes de les 
promocions d’habitatges protegits. En concret, consisteix en un conjunt de mesures per es-
timular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en 
règim de lloguer. Aquest decret està estructurat en quatre articles que modifiquen el Decret 
llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés de l’habitatge, la Llei 18/2007 del dret 
a l’habitatge, el text refós de la Llei d’urbanisme i la Llei 11/2020, de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.
A més, el seminari inclou les instruccions relacionades amb l’Habitatge Protegit a Catalunya 
per a les empreses del sector promotor-constructor i patrimonial, com la Instrucció 1/2021 
sobre l’actualització dels mòduls d’habitatges protegits qualificats de/amb protecció oficial 
i la Instrucció 2/2021 sobre els procediments d’adjudicació d’habitatges protegits de venda 
en primera transmissió.
Addicionalment, es tractarà l’impacte dels fons Next Generation sobre el sector de la promo-
ció i rehabilitació amb els 6 programes proposats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
així com les actuacions objecte de subvenció en l’àmbit de la construcció de l’habitatge 
protegit/social en edificis energèticament eficients.
Finalment, es realitzarà una revisió exhaustiva de la normativa que afecta la promoció 
d’habitatges protegits a Catalunya en règim de lloguer i de venda, així com la seva aplicació 
pràctica a través de l’experiència de diferents empreses especialitzades del sector.

09:15 - 09:30

09:30 - 11:00

presentació
Sr. Marc Torrent 
Director General APCE

Normativa estatal i autonòmica vigent d’aplicació en la promoció 
d’habitatges protegits. Situació real de les normes després de la modifi-
cació i instruccions.
Sr. Cristòbal Navarro  
Cap de l’Àrea d’Administració i Contractació Patrimonial

Sra. Eva Gundin
Responsable de suport en matèria d’urbanisme –
Direcció de Promoció d’Habitatge

11:00 - 11:15 Col·loqui
11:15 - 11:30 pausa
11:30 - 12:30 El finançament en la promoció d’habitatges protegits. Anàlisi dels 

riscos i de la viabilitat del projecte a finançar.
Sr. Carles Jardí  
Analista sènior en SSCC de CaixaBank. Dept. Risc Inmobiliari Promotor

12:30 - 13:30 Qüestions pràctiques a tenir en compte en la promoció  
d’habitatges protegits. Anàlisi de la casuística en la promoció 
d’habitatges protegits.
Sr. Josep Donés 
Secretari General Tècnic APCE

13:30 - 14:00 Col·loqui

Dijous 2 de març

09:15 - 11:00 La fiscalitat de l’habitatge amb protecció i els règims de lloguer. 

La fiscalitat dels habitatges protegits: Bonificacions fiscals de l’habitatge  
social i règim fiscal de l’habitatge en lloguer. Arrendament amb opció de  
compra. Tractaments de l’IVA i concepte de 1a entrega.

Sra. Carolina Gómez 
Advocada de Cuatrecasas 

11:00 - 11:15 Col·loqui

11:15 - 11:30 pausa

11:30 - 13:30 Gestió i viabilitat de les promocions d’Habitatge protegit de lloguer 
i venda. La realitat del mercat. La gestió del parc, casos pràctics i viabili-
tat de projectes. 

Sr. Amadeu Iglesias  
Director General IMPSÒL 

Sr. Manel Rodríguez  
Director General de SALAS. President Fundació SALAS 

Sr. Josep Maria Cases 
Director Territorial de Catalunya CULMIA

Sr. Xavier Prat 
Gerent de FEM CIUTAT

13:30 - 14:00 Col·loqui 


