
 
 

PROGRAMA: 
 

9h. Acreditacions 

9.15-10.15h. Obertura de les jornades 

Benvinguda 
A càrrec de Juli Ponce, Director de l’Institut de Recerca TransJus, i de Marco Aparicio, President de l’Observatori DESC. 

 
Taula rodona d’inici. El naixement de la Llei del dret a l’habitatge 10 anys després 

Amb Salvador Milà, Director de l'Àrea de Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ricard Fernández, Gerent de Drets 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona, i Vanesa Valiño, Cap de Gabinet de la Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
10.15-12h. Balanç i perspectiva comparada. Amb la moderació de Martí Batllori, advocat i membre de l’Observatori DESC. 

Els 10 anys de vigència de la Llei pel dret a l’habitatge de Catalunya. Juli Ponce, Catedràtic acreditat de dret administratiu i professor 
titular a la UB, on és director de l´Institut de Recerca TransJus. 
 
Una perspectiva comparada de les lleis del dret a l’habitatge. 

Deu anys de la Llei DALO de França i el context europeu. Camille Mialot, Doctor en dret, advocat especialista en dret públic i 
Maître de conférences a la Facultat de Dret de Sciences-Po on és responsable del curs «intervention publique sur le sol et la 
construction». 
Les lleis d’habitatge a l’estat espanyol. Dolors Clavell, advocada especialista en dret administratiu. 

Torn de preguntes 
 

12-12.30h. Pausa-cafè 

12.30-14h. Qüestions clau I. Amb la moderació del professor Josep Maria Moltó, coordinador del llibre “Dret a l’habitatge i funció social de la 
propietat”. 
 

El parc d’habitatge social i el mandat de solidaritat urbana. Carme Trilla, economista especialista en el sector  de l’habitatge i en 
polítiques públiques d’habitatge, i Carlos Macías, politòleg i tècnic d’habitatge de l’Observatori DESC. 
La planificació del dret a l’habitatge. Els plans locals d’Habitatge. Núria Colomé, membre de la Cooperativa Celobert especialistes 
urbanisme, habitatge i redactors del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona, David Mongil, Cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de 
Barcelona i President del Col·legi de Geògrafs a Catalunya. 
Multes i sancions, utilització anòmala i habitatge desocupat. Aleix Canals, advocat especialitzat en dret públic, i Mercè Pidemont, jurista 
experta en Dret Administratiu i membre l’Observatori DESC. 
Torn de preguntes. 

 
14h. Dinar 
 
15.30-17.30h. Qüestions clau II. Amb la moderació de Josep Maria Muntaner, Regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

La nova planificació territorial en l’àmbit de l’habitatge. Raimon Soler, advocat especialitzat en Dret urbanístic, immobiliari i habitatge, 
membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, i Guillem Domingo, especialista en habitatge i ciutat, tècnic d’habitatge de 
l’Observatori DESC. 
La dimensió metropolitana de l’habitatge i la planificació de l’habitatge protegit. Carles Donat, geògraf, Cap de l’Àrea d'Habitage de 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 
Les mesures de rehabilitació i conservació per garantir la funció social de l’habitatge. Domènec Sibina, professor de Dret Administratiu 
UB, membre de l’Institut de Recerca TransJus. 
Recorregut de l’acció pública per a la garantia del dret a l’habitatge. Alex Peñalver, Doctor en Dret, professor titular de dret Administratiu 
de la UB, membre de l’Institut de Recerca TransJus. 
Torn de preguntes. 

 
17.30-19h. Cloenda: Una mirada cap al futur 
 

Juli Ponce, director de l’Institut de Recerca TransJus. 
Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DESC. 
Ramón M. Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Javier Burón, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. 
Maria Xalabarder, gerent de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. 
 

 
Organitzen:  
 
 
Col·laboren:  


