
  
  

• S'obre un espai virtual del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona dins el web 
del Consorci 

 
Des de mitjans del mes de juny es pot consultar el nou espai virtual del Consell de 
l'Habitatge Social de Barcelona al web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. 
Al web s'hi poden trobar les funcions del Consell, així com les entitats membres que el 
composen, els documents dels Grups de Treball i els Butlletins Informatius del Consell. 
  

 
• El Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona 

arriba a les 10.802 sol·licituds 
 
El 3 de febrer d'enguany va entrar en funcionament, de forma pionera a Catalunya, el 
nou Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona i cinc 
mesos després s'han inscrit 10.802 persones. El perfil de les persones inscrites és 
majoritàriament el de joves entre 18 i 35 anys amb ingressos inferiors a 2,5 vegades 
l'IPREM (23.296 €). 
Aquest mes de juliol s'iniciaran els primers processos d’adjudicació de tres promocions 
ubicades als Districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó (cliqueu aquí). Per 
altra banda el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona ha dedicat el nº 16 de la 
revista Qüestions d'Habitatge als diferents models de registres únics de sol·licitants 
d'habitatge protegit que hi ha a Europa i a l'Estat Espanyol. (cliqueu aquí) 
 

 
• Horta - Guinardó estrena habitatges amb serveis per a gent gran 

 
El passat 5 de juny l'Ajuntament de Barcelona va lliurar les claus de 81 habitatges amb 
serveis per a gent gran promoguts en el marc del Pla de l’Habitatge pel Patronat 
Municipal de l’Habitatge de Barcelona i que es troben al carrer Can Travi, 30 (cliqueu 
aquí). 
 

 
• S'obren les convocatòries pels ajuts a la rehabilitació d'edificis i propietaris 

d'habitatges buits 
 

El dia 26 de juny es va publicar al DOGC la Resolució MAH/1767/2009, per la qual es 
convoquen subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en 
lloguer (cliqueu aquí). Per altra banda el 30 de juny també es va publicar al DOGC la 
Resolució MAH/1786/2009 la convocatòria general de subvencions per a la 
rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges per a l’any 2009 (cliqueu aquí)   
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http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/090701dossierbalanregistre.192.pdf
http://www.pmhb.org/repdoc/61014-20090702162751.pdf
http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/090604lliuramentclauscantravi.674.pdf
http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/090604lliuramentclauscantravi.674.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5408/09167133.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5410/09170001.pdf


• Projecte de decret sobre la tramitació i aprovació dels documents reconeguts 
del CTE 

 
El 27 de juny va finalitzar el periode d'informació pública per a realitzar les al·legacions 
oportunes sobre el projecte de Decret per la tramitació i aprovació dels documents 
reconeguts del Codi Tècnic de l’Edificació. (cliqueu aquí) 
  

 
• El Congrés dels Diputats aprova la Llei que vol impulsar el lloguer i l'eficiència 

energètica dels edificis 
 

El 25 de juny la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats el dictamen del 
Projecte de Llei del Foment d'Agilització Processal del Lloguer i de l'Eficiència 
Energètica dels Edificis. Arribats aquest punt la norma seguirà la seva tramitació 
parlamentaria al Senat. Recordem que aquest Projecte de Llei vol modificar la Llei 
d'Arrendaments Urbans, la Llei d'Enjudiciament Civil i de la Propietat Horitzontal. 
(cliqueu aquí) 
 

http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/participacio_publica/decret_DOGC5402.pdf
http://www.mviv.es/es/pdf/notas/NP250609_3.pdf

