
 
 
 

  
   
•  Les polítiques d'habitatge fan un important gir social 
 El passat 6 d'agost, el Tinent d'Alcalde d'Acció Social i Ciutadania, Sr. Ricard Gomà, va fer un 

balanç de l'atenció social a Barcelona al llarg del primer semestre del 2010. En aquest es 
destacaven les estratègies conjuntes entre les regidories d'Acció Social i Habitatge que han permès 
que guanyin força les polítiques orientades a garantir itineraris d'inclusió residencial. Més 
informació clicant aquí 

  
 

 
• Nous projectes d'habitatge a Barcelona  
 L’equip d’Oiskovia Arquitectura, serà l’encarregat de redactar el Pla de Millora Urbana, projecte 

bàsic i executiu de la promoció d’uns 15 habitatges en dret de superfície al C/Saragossa, núm. 29-
31, al districte de Sarrià-Sant Gervasi (més informació). L’equip Espinet-Ubach arquitectes i associats, 
serà l’encarregat de redactar el projecte d’uns 75 habitatges per a afectats urbanístics al carrer 
Gustavo Adolfo Bécquer, 17-23. (més informació)  

  
 

 
• Memòria 2009 del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 El mes d’agost es va publicar la Memòria del Departament de Medi Ambient i Habitatge 2009, duta a 

terme pel conjunt d’unitats orgàniques, empreses públiques i entitats adscrites a aquest 
Departament. Entre les pàgines 173 i 225 podeu trobar la informació relativa a la Secretaria 
d’Habitatge i ADIGSA i veure el desplegament quantitatiu del Pacte Nacional per l’Habitatge i la Llei 
18/2007 del dret a l’habitatge. (més informació) 

 
 

 
• Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge. Primer semestre 2010 
 A inicis d'agost l'Institut Cerdà va presentar el baròmetre del clima del sector de l'habitatge referent 

al primer semestre del 2010 on veureu l'aproximació a l’anàlisi i identificació de tendències en 
l’evolució del sector a Catalunya (més informació) 

 
 

 
• S'accelera el descens interanual d'hipoteques 
 L'Institut Nacional d'Estadística va informar del nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges 

que va accelerar el seu descens interanual al juny i va caure un 10,8 en relació al mateix mes de 
2009, fins situar-se en 55.143. L'import mitjà de les hipoteques constituïdes al maig baixa un 14,1% 
en taxa interanual i arriba als 121.072 euros. més informació     

  
 

 
• El Ministeri d'Habitatge col·labora amb la recuperació del patrimoni a Catalunya        
 El 19 d'agost el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'anunci de licitació de les obres de rehabilitació 

del Celler Cooperatiu, a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i dels treballs d'adequació de la Sala 
polivalent i urbanització de l'entorn a les Planes  d'Hostoles (Girona). El Ministeri aportarà més de 
900.000 euros per aquestes obres de recuperació del patrimoni de Catalunya. (més informació)   
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http://w3.bcn.es/fitxers/acciosocial/balnserveissocials06.08.10.718.pdf
http://w3.bcn.es/V52/Serveis/Noticies/V52NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,100671812_104264500_1_1336611017,00.html?accio=detall&home=HomeBCN&nomtipusMCM=Notes+de+premsa
http://w3.bcn.es/V52/Serveis/Noticies/V52NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,100671812_104264490_1_1335438518,00.html?accio=detall&home=HomeBCN&nomtipusMCM=Notes+de+premsa
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/publicacions/memoria_dmah09.pdf
http://mediambient.gencat.cat/Images/43_186976.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0610.pdf
http://www.mviv.es/es/pdf/notas/NP190810_1.pdf

