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Diputació de Girona Formació

Pla de formació en Habitatge 2014

Jornada de treball
Activació municipal del patrimoni en desús: aspectes tècnics relatius a la implementació de la declaració d'utilització anòmala 
dels habitatges buits

Data:
Dimarts 20 de maig, de 10 a 14 h

Organitza:
Observatori DESC
Diputació de Girona  / Servei d’Habitatge

Lloc de realització:
Casa de Cultura  (Plaça de l’Hospital, 6, 2a planta, aula 4. 17002 Girona)

Inscripcions:
Les inscripcions són gratuïtes i les places són limitades (amb un màxim de 30 assistents), i s'han de realitzar a la pàgina web: 
http://www.ddgi.cat/habitatge

Per a més informació:
Diputació de Girona / Servei d’Habitatge (Àrea de Cooperació Municipal) Telèfon: 972 184 843
Adreça electrònica: habitatge@ddgi.cat

Presentació:
La Llei pel Dret a l’Habitatge de Catalunya de 2007 estableix l’obligació dels agents públics d’impedir la desocupació permanent dels 
habitatges. Alhora, més de 100 ajuntaments han aprovat mocions municipals orientades concretament a sancionar els pisos buits 
en mans de les entitats financeres. 

La manca d’experiència en aquest àmbit, però, està suposant dificultats en la instrucció dels procediments adients. Són molts els 
consistoris que dubten respecte el pla d’inspecció adient, la quantificació de les multes, o de com efectuar la comprovació dels 
habitatges buits. 

Objectiu:
El propòsit d’aquest seminari és precisament resoldre els dubtes que genera l’aplicació de procediments sancionadors contra els 
habitatges buits propietat d’entitats financeres.   

Destinataris
El curs està orientat al personal tècnic, arquitectes i administratiu i també als càrrecs electes dels ajuntaments i consells comarcals 
de la província de Girona relacionats en l’àmbit de l'habitatge, l’urbanisme, i els serveis socials.

Programa:

09.30 – 10.00 h   Recepció i lliurament del material 

10.00 – 11.00 h   Presentació i exposició dels dubtes i les casuístiques per part dels assistents respecte el poble o ciutat.

11.00 – 11.30 h   Descans

11.30 – 13.30 h   Resposta als dubtes i preguntes plantejades

13.30 – 14.00 h   Conclusions 

Ponents: 
Mercè  Pidemont, advocada, membre de l’Observatori DESC. 
Juli Ponce, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona (UB) i redactor del Dictamen Jurídic de la UB relatiu a les 
possibilitats i Requisits legals d’actuació de l’ajuntament de Terrassa respecte a l’habitatge buit o desocupat de titularitat privada. 

Material:
Consulteu la documentació  a: http://observatoridesc.org/jornada-com-fer-front-manca-dhabitatge-social

Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social
Servei d’Habitatge
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