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CONVENI – Acord relatiu al fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials 

1. Objecte: 

Es constitueix el “Fons d’habitatges destinats a polítiques socials que es configura cpm un 
instrument destinat a posar a disposició de les famílies en risc d’exclusió residencial els habitatges 
de titularitat pública i privada que integrin aquest Fons, en règim de lloguer social.  

 
2. Parts firmants: 

ACM – FMC – Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana – Agència de l’Habitatge de Catalunya – CCOO 
– Entitats Catalanes d’Acció Social – Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya – Càritas Diocesana de Barcelona – Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya – 
Justícia i Pau – Consell Nacional de Joventut de Catalunya 

 
3. Data de firma: 

12/06/2015 

 
4. Duració: 

1 any, prorrogable automàticament 
 

5. Drets i obligacions: 

1. La gestió dels habitatges del Fons i l’acompanyament social corresponent, seran realitzats 

directament per les administracions públiques (Agència de l’Habitatge de Catalunya o els 

ajuntaments). Es podrà realitzar indirectament mitjançant la signatura d’un conveni amb entitats 

sense ànim de lucre especialitzades en la gestió d’habitatges d’inclusió/inserció.  

2. Formaran part del Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials la tipologia 

d’habitatges prevista en el conveni. 

3. La gestió dels habitatges adscrits al Fons s’ajustarà a les condicions previstes en el conveni.  

4. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment dels objectius i finalitats dels 

habitatges adscrits al Fons, i desenvoluparà les mesures de coordinació amb altres entitats o 

organismes que disposin d’habitatges destinats a lloguer social que no formen part del Fons.  

5. Es constitueix una Comissió de Seguiment del Fons, amb la composició i les funcions previstes en 

el conveni.  

 
6. Obligats: 

 

ACM – FMC – Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana – Agència de l’Habitatge de Catalunya – CCOO 

– Entitats Catalanes d’Acció Social – Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de 

Catalunya – Càritas Diocesana de Barcelona – Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya – 

Justícia i Pau – Consell Nacional de Joventut de Catalunya 

 
7. Estat d’execució: 

 
Vigent 

 


