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                                                                                            Nota de premsa 

 

Jornada de formació sobre el nou Decret d’Habitabilitat dels 
habitatges 
 
• Forma part del Programa de Formació en Polítiques d’Habitatge impulsat pel servei 

d’Habitatge de la Diputació de Girona i ha estat organitzada conjuntament amb la 
demarcació de Girona del COAC. 

 
• Ha estat inaugurada aquest matí pel diputat de Participació i Habitatge de la 

Diputació, Estanislau Puig, i per Manel Falcó, membre de la Junta Directiva de la 
demarcació de Girona del COAC, i hi han assistit més de 100 persones.  

 
• L’organització d’aquesta jornada forma part dels acords de col·laboració estipulats 

en el conveni signat la setmana passada entre la Diputació i el COAC per impulsar 
els plans locals d’habitatge i formar els professionals en aquest camp.  

 
 
Dimarts, 8 de setembre de 2009.- El servei d’Habitatge de la Diputació de Girona 
segueix amb la seva programació anual de jornades de formació. Precisament, la Casa 
de Cultura ha acollit aquest matí la trobada dedicada a donar a conèixer el nou Decret 
d’habitabilitat dels habitatges, que s’ha organitzat conjuntament amb la demarcació 
de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). 
 
Aquesta jornada és la primera d’un seguit de trobades que el servei d’Habitatge de la 
Diputació i la demarcació de Girona del COAC estan impulsant dins el marc del conveni 
que van signar la setmana passada amb l’objectiu d’impulsar els plans locals 
d’habitatge i de formar els professionals d’àmbits relacionats amb l’habitatge. 
 
En el cas de la trobada que ha tingut lloc aquest matí a la Casa de Cultura, l’arquitecte 
de l’Oficina Consultora Tècnica de la seu gironina del COAC, David Codinach, ha 
explicat als assistents els canvis que genera el nou Decret d’habitabilitat i ha avaluat 
quins aspectes cal tenir en compte per complir-lo.   

 
La jornada ha estat inaugurada a les 10 del matí per Estanislau Puig, diputat de 
Participació Ciutadana i Habitatge de la Diputació, i per Manel Falcó, membre de la 
Junta Directiva de la demarcació de Girona del COAC, i ha tingut un èxit rotund, ja 
que s’han cobert el nombre total de places.  
 
Han assistit a la trobada més de 100 persones, vingudes d’arreu de les comarques 
gironines, entre les quals hi havia treballadors de l’Administració pública, càrrecs 
electes, persones que treballen en organitzacions relacionades amb l’habitatge i 
arquitectes col·legiats. 
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La Diputació i el COAC demarcació de Girona impulsen els plans locals d’habitatge 
El conveni signat la setmana passada pel diputat de Participació i Habitatge, 
Estanislau Puig, i pel president de la demarcació gironina del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, Frederic Cabré, té com a principal objectiu oferir als municipis les eines 
necessàries per implementar polítiques d’habitatge. 
 
L’acord estableix que es crearà una borsa de professionals del camp de l’arquitectura, 
l’economia i la sociologia que estaran a disposició dels municipis per treballar en 
l’elaboració dels plans locals d’habitatge. Prèviament, els professionals hauran rebut 
una formació específica en planificació de polítiques d’habitatge i redacció de plans 
locals.  
 
Els plans locals d’habitatge són unes planificacions acurades amb recomanacions 
sobre les actuacions que els municipis han de portar a terme per garantir el dret a 
l’habitatge, un dret universal recollit a la Constitució i l’Estatut. Els plans, que es 
calculen perquè tinguin una implementació de sis anys, han de ser redactats 
conjuntament per un arquitecte, un economista i un sociòleg. La preparació, 
l’elaboració i la redacció d’un pla d’habitatge té una durada mitjana d’1 any, durant el 
qual es fa un estudi detallat de la població, l’entorn i l’estat dels edificis del municipi 
per elaborar-ne una diagnosi i fer una proposta d’actuacions. Els plans són 
subvencionats per la Diputació a petició dels ajuntaments. 
 
A finals d’aquest any els municipis de Salt, Arbúcies, Puigcerdà, Figueres i Torroella de 
Montgrí presentaran els primers plans d’habitatge de la demarcació de Girona. D’altra 
banda, enguany s’iniciarà la redacció dels plans de Sant Feliu de Guíxols, Ripoll i Olot. 

 

Imatge de la jornada a: www.coac.net/Girona/fotos/Jornada_Habitatge2.jpg 

 

 
 


