
  
• El Grup de Treball de Rehabilitació del CHSB segueix avançant 

El passat 12 d'abril es va realitzar una nova reunió del grup de Treball de Rehabilitació del Consell 
de l'Habitatge Social de Barcelona que treballa per operativitzar la normativa vigent i el debat sobre 
les obres de rehabilitació a la ciutat. El grup de treball, composat pels diferents agents 
implicats, està discutint sobre una matriu que recull les casuístiques que mostren més dificultats 
alhora d'operar. (més informació) 

  
 

• Més de 170 candidats per redactar els projectes d'habitatges per afectats de la remodelació 
d'Hospital Militar i per a gen grant a Sarrià Sant Gervasi 
El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) haurà d'escollir entre 15 i 30 propostes 
d'entre els 174 equips d'arquitectes que s'han presentat per a redactar els projectes de tres 
promocions: dues per a afectats urbanístics a la zona d'Hospital Militar i una d'habitatges per a gent 
gran al districte de Sarrià-Sant Gervasi. (cliqueu aquí)  

  
 

• Informe continu del sector de l'habitatge de març 2010 
Resum actualitzat dels principals indicadors sobre la conjuntura macroeconòmica, el sector de la 
construcció, la producció i el finançament dels habitatges, el mercat immobiliari, i els ajuts al 
pagament del lloguer i a la rehabilitació clicant aquí 

 
 

• Anunci públic del Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya 
El Pla territorial sectorial d'habitatge constitueix el marc orientador per a l'aplicació a tot el territori de 
Catalunya de les polítiques d'habitatge en els propers deu anys, principalment les establertes en el 
Pacte Nacional per l'Habitatge 2007-2016. En aquest sentit el mes d'abril es va fer l'anunci 
d'informació pública del Projecte Decret pel qual s'aprova el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge i es 
crea el Fons de Solidaritat Urbana i s'obre un termini de 45 dies perquè es puguin fer les 
observacions oportunes. clicant aquí 

 
• Es convoquen les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges 

per al 2010 
Resolució MAH/1147/2010, de 14 d'abril, per la qual es convoquen subvencions per a la 
rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges per a l'any 2010. Per l'Ordre MAH/177/2010, de 
22 de març, s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús 
residencial i d'habitatges del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012, aprovat pel Decret 13/2010, 
de 2 de febrer clicant aquí     

  
 

• Informe sobre el sector de l'habitatge a Espanya   
Aquest mes d'abril el Ministerio de la vivienda ha publicat un informe sobre el sector de l'habitatge a 
Espanya on es recullen les diferents variables de la política d'habitatge i la implementació del Pla 
d'Habitatge 2009 - 2012 clicant aquí  
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http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/consell-habitatge.html
http://www.pmhb.org/comunicacio.asp?gc_id=61775
http://mediambient.gencat.net/Images/43_183770.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Pla_territorial_sectorial.jsp?ComponentID=176301&SourcePageID=153749#1
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/ajuts_rehabilitacio_2004-2007.jsp
http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/86EE2493-0004-4A7F-AB42-4720A4A927FC/109006/INFORMEDESITUACI%C3%93NDELSECTORABRIL2010.pdf

