
 

   
•  El Plenari del CHSB ratifica les conclusions del Grup de Treball de Rehabilitació 
 Els membres del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona van ratificar a la darrera sessió plenària 

realitzada el dimecres 7 de juliol, les conclusions del Grup de Treball de Rehabilitació del CHSB 
format per 15 entitats relacionades amb el sector. Les conclusions es basen en 5 punts que podeu 
consultar clicant aquí  i alhora s'adopta el compromís de difondre en els àmbits tècnics municipals i 
professionals el document "Criteris i Manual per la tramitació de les llicències d'obres en les 
intervencions en edificis existents" que podeu trobar clicant aquí i a la nova secció del web del CHSB - 
Documentació d'interès aqui . Per altra banda seguint l'acord adoptat en el marc del CHSB, 
el president del Consell, Sr. Antoni Sorolla, va fer arribar a la ministra d'habitatge, Sra. Beatriz 
Corredor, una carta amb les conclusions relatives al Codi Tècnic de l'Edificació.    

  
 

• L'Ajuntament i la Generalitat lliuren els primers habitatges protegits de la Colònia Castells  
 L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han lliurat els primers habitatges protegits 

de l'antiga 'Colònia Castells' al districte de Les Corts. Es tracta de 58 habitatges de protecció oficial 
que han estat destinats a les famílies afectades per la millora urbana planejada a la zona. El pla de 
reforma implica la construcció de més de 400 nous habitatges, distribuïts en sis promocions i la 
urbanització d'espais verds. (més informació)  

  
 

• Adjudicació de 281 nous habitatges amb serveis per a gent gran a Barcelona   
 L'Ajuntament de Barcelona adjudicarà durant la propera tardor 281 habitatges amb serveis per a 

gent gran que corresponen a quatre promocions que el Patronat Municipal de l'Habitatge està 
construint a diferents districtes de la ciutat. L'objectiu és oferir un habitatge adaptat, segur, 
confortable i integrat a la comunitat a les persones grans de la ciutat, amb el suport necessari per 
facilitar el manteniment dels nivells d'autonomia personal el màxim de temps possible. Podeu 
veure un vídeo sobre un cas concret d'aquests habitatges (cliqueu aquí)  i llegir les seves 
característiques dels habitatges en el díptic informatiu clicant aquí o ampliar la informació aquí 

 
 

• La Generalitat i l'Estat acorden la rehabilitació de 19 barris de Catalunya   
 El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Francesc Baltasar, i la ministra d’habitatge, Sra. 

Beatriz Corredor, es van reunir el 13 de juliol per dur a terme la signatura de sis convenis que 
serviran per finançar les obres de remodelació i rehabilitació de 19 barris catalans de municipis com 
Barcelona, Sabadell, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Manlleu, 
Molins de Rei, Vic, Tortosa i Llagostera. (més informació) 

  
 

• Informe continu sobre el sector de l'habitatge a Catalunya de juny 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 al mes de juny de 2010. (cliqueu aquí) 

  
 

• La ministra d'habitatge ratifica els compromisos amb les CCAA per a l'any 2010      
 El 13 de juliol, en el marc d'una reunió a Barcelona amb el Cercle d'Infrastructures 

(www.cercleinfraestructures.cat), la ministra d'habitatge, Sra. Beatriz Corredor, va ratificar el 
compromís amb el finançament d'habitatge protegit per a Catalunya i la resta de CCAA i alhora 
va declarar que "en aquests moments, el realisme en les polítiques públiques d'habitatge es tradueix 
en prioritzar les línies que considerem estratègiques" i que "l'esforç pressupostari del ministeri 
d'Habitatge se centrarà en el foment del lloguer i l'impuls a la rehabilitació". (més informació) 
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http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/100702dossiercoloniacastellsdefinitiu.746.pdf
http://www.bcn.cat/player/noticies/welcome.html?urlVideo=http://213.27.152.37/videos/pisgentgran.flv&ancho=640&alto=385&urlFLV=http://213.27.152.37/videos/pisgentgran.flv&menuItems=10000&usePlayOverlay=false&autoPlay=true&idioma=ca
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/files/ggCAT.pdf
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,366288763_389904985_1_1313344155,00.html?accio=detall&home=
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=42866&idioma=0&departament=20&canal=21
http://mediambient.gencat.net/Images/43_186775.pdf
http://www.cercleinfraestructures.cat/
http://www.mviv.es/es/pdf/notas/NP130710.pdf

