
 
 
• Presentació Oficial del Registre de Sol·licitants d'Habitatge i la Xarxa d'Oficines 

d'Habitatges 
 
El passat 19 de febrer el Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Francesc Baltasar, i l'Alcalde 
de Barcelona, el Sr. Jordi Hereu, van presentar el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb 
Protecció Oficial de la ciutat de Barcelona i la Xarxa d'Oficines d'Habitatge. Us adjuntem la nota de 
premsa i en els següents enllaços podreu veure el vídeo de la intervenció de l'Alcalde (cliqueu aquí) i 
la intervenció del Conseller (cliqueu aquí). A part us recordem el web del Consorci de l'Habitatge 
http://www.consorcihabitatgebcn.cat/ on trobareu l'accés tant al Registre de Sol·licitants com a la Xarxa 
d'Oficines d'Habitatge. 

 
 

• Proposta d'actuació extraordinària en matèria d'habitatge davant la crisi 
 

En el marc del Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge va presentar a la quarta comissió de seguiment un document de "Proposta d'actuació 
extraordinària davant la crisi" (cliqueu aquí) . Alhora el Conseller Francesc Baltasar va realitzar una 
intervenció al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya on es realitza un balanç de l'any 2008 i les 
perspectives per aquest any 2009. (cliqueu aquí) 

 
 

• Oberta la convocatòria d'ajuts a l'adquisició de sòl 2009 
 
En data 12 de març s'ha publicat la Resolució MAH/613/2009 per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'adquisició de sòl urbà i urbanitzable amb 
destinació a habitatges amb protecció oficial per l'any 2009. El termini de sol·licituds finalitza el 12 
de maig de 2009. (cliqueu aquí)  

 
 

• Oberta la Convocatòria dels Ajuts Personalitzats 2009 per a rebuts impagats de lloguer o 
hipoteca 
 
El passat 27 de febrer es va publicar al DOGC nº 5328 la Resolució MAH/441/2009 per la qual 
s'obre la nova convocatòria dels Ajuts personalitzats per l'allotjament 2009 (veure resolució). Aquests 
estableixen ajuts econòmics per fer front als rebuts impagats de lloguer o de quota hipotecària. La 
quantitat màxima és de 2.800 euros sempre i quan el rebut de lloguer no superi 900 euros i la 
quota hipotecaria no superi 1.000 euros (cliqueu aquí) 

 
 

• Exposició sobre l'accés a l'habitatge al Palau Robert 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, el Sr. José Montilla, juntament amb el Conseller del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Francesc Baltasar, va inaugurar el passat 12 de 
febrer l'exposició "Habitatge/Cat" ubicada al Palau Robert. En el seu discurs va informar de que en 
els darrers 2 anys s'han iniciat 28 habitatges protegits al dia a Catalunya i que en la propera 
dècada el compromís és arribar a iniciar 48 habitatges protegits diaris. Podeu llegir la seva 
intervenció en aquest enllaç (cliqueu aquí) i veure el vídeo en aquest altre (cliqueu aquí). L'exposició 
restarà oberta fins el proper 3 de març (més informació) 
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• La UPC publica un estudi qualitatiu sobre la trajectòria residencial de la població immigrant 
a Barcelona i Madrid 
 
La Dra. Pilar Garcia Almirall membre del Consell de l'Habitatge Social, representant el Consell 
Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dirigit l'estudi "Immigració i Habitatge: el 
procés d'integració des de l’anàlisi i la prospectiva de la formació de llars i el seu accés a 
l'habitatge. Una aproximació a les 7 àrees metropolitanes espanyoles". Aquest estudi inclou 
diferents articles sobre la ciutat de Barcelona dels quals us destaquem "La trajectòria residencial 
de la immigració a Madrid i Barcelona. Un esquema teòric a partir de l'anàlisi qualitatiu". Podeu 
llegir l'article (cliqueu aquí) o consultar l'estudi més ampli (cliqueu aquí). 

 

http://www-cpsv.upc.es/ace/Articles_n8/articles_pdf/2_fritzzera_garcia.pdf
http://www-cpsv.upc.es/ace/Articles_n8/articles_pdf/total1_EDITORIAL_FINAL.pdf

