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                                                                                            Nota de premsa 

 
Jornada sobre els Plans Locals d’Habitatge al Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
 
● La jornada, que té l’objectiu de donar a conèixer les eines necessàries per poder participar en la 
redacció dels Plans Locals d’Habitatge, ha estat impulsada per la Demarcació de Girona del COAC i les 
Diputacions de Girona i Barcelona, amb la col·laboració de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
● Durant la presentació, el president de la demarcació gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Frederic Cabré, ha destacat que “la jornada s’emmarca dins el conveni signat amb la Diputació de Girona 
per implementar polítiques sostenibles i garantir el dret a l’habitatge”.  
 
● Per la seva banda, el diputat de Participació Ciutadana i Habitatge de la Diputació de Girona, 
Estanislau Puig, ha dit que "els Plans Locals d’Habitatge són una de les eines més importants per 
facilitar la planificació i gestió de l’habitatge als 221 municipis de les comarques de Girona”. 
 
Girona, 17 de novembre de 2009.- Ahir, la sala d’actes Rafael Masó de la Demarcació de Girona del 
COAC va acollir la primera de les jornades del Curs Els Plans Locals d’Habitatge (PLH) impulsat per la 
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i les Diputacions de Girona i 
Barcelona, amb la col·laboració de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és 
la primera vegada a Catalunya que és fa un curs d’aquestes característiques (18 hores lectives) per 
donar a conèixer què són, com es redacten i per a què serveixen els PLH, a la vegada que remarca la 
importància de la transversalitat del concepte Habitatge ja que en la seva redacció intervenen 
professionals de diversos camps. 
 
El Curs, que continuarà els dies 18, 23, 25 i 30 de novembre i 2 de desembre, s’ha iniciat amb una 
presentació on hi ha participat Joaquim Gascó, director general de Promoció de l’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Estanislau Puig, diputat de 
Participació Ciutadana i Habitatge de la Diputació de Girona, Maurici Armengou, gerent de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, i Frederic Cabré, president de la 
Demarcació de Girona del COAC. Tots ells han destacat la importància dels Plans Locals d’Habitatge per 
a creació d’un parc d’habitatge social de qualitat.  
 
Les jornades es conceben amb l’objectiu de transmetre als interessats en l'àmbit de la planificació de 
l'habitatge, les eines i coneixements necessaris per a poder redactar Plans Locals d'Habitatge 
correctament. Aquests han ser redactats per un equip format per un arquitecte, un economista i un 
expert en l’àmbit del tractament de dades i coneixement de la societat (sociòleg, politòleg, geògraf o 
antropòleg). Així, el curs també servirà com espai de coneixença entre aquests professionals i impulsar 
la constitució d'equips pluridisciplinars. 
 
 
Plans Locals d’Habitatge 
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, amb una vigència de sis. 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.  
 

 


