
 
  

   
• El Consell de l'Habitatge Social de Barcelona segueix amb l'activitat    

Durant el mes d'abril es van fer arribar les contrassenyes de la Intranet del CHSB als seus 
membres (cliqueu aqui) i el dia 11 d'abril es va celebrar la Sessió Plenària del Consell que va 
comptar amb la presència del nou Secretari d'Habitatge i Millora Urbana i es va realitzar un 
Balanç d'execució del Pla d'Habitatge de Barcelona 2008 - 2016. Alhora els dies 11 i 12 d'abril 
es van realitzar les reunions amb la Jutgessa Degana de Barcelona i el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya obeïnt a l'acord adoptat pel Grup de Treball sobre execucions 
hipotecàries i desnonaments del CHSB.       

 
 

• El Consorci de l'Habitatge ha sortejat 94 habitatges protegits a inicis de maig 
El passat 9 de maig el Consorci de l’Habitatge de Barcelona va realitzar el sorteig de 22 
habitatges de protecció oficial de venda de preu concertat a la promoció situada al carrer 
Morabos, 8, promoguts per Qualitat Obres SL i  72 habitatges amb protecció oficial de règim 
general en dret de superfície ubicats al carrer Fluvià, 94, promoguts pel Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona (més info). 

  
 

• El Patronat publica el nou Xifres d'Habitatge 
Els resultats que es desprenen d'aquest número posen de manifest que, en l'àmbit de la 
construcció, han augmentat considerablement els visats (+46%). En aquest sentit, el sector 
públic és el que està mantenint bona part de la construcció. En el 2010, el 37,8% de les 
llicències corresponien a habitatge protegit. Pel que fa a les operacions de compravenda, 
aquestes s'han incrementat en un 31,3% respecte a l'any anterior. L'oferta i la població, que 
continua demandant habitatge, s'han traslladat en bona part cap al mercat de lloguer. Així, el 
nombre de contractes signats al 2010 ha estat un 14,6% més que en l'any anterior. Pel que fa 
als preus, els descensos més importants s'han produït en els habitatges d'obra nova-entre el 
3,7% i l'11,2%, mentre que en la segona mà han baixat entre el 0,3% i el 2,5%. (més info) 

 
 

• El projecte High Combi arriba al Patronat      
Prop de 20 tècnics provinents dels quatre països que participen en el projecte europeu High 
Combi (Sistema de refrigeració i calefacció amb alta fracció solar amb combinació de mètodes i 
components innovadors) es van reunir durant el mes de maig a les oficines del Patronat 
Municipal de l’Habitatge per posar en comú els sistemes solars tèrmics que han desenvolupat 
per a fabricar fred i calor en diferents instal.lacions. Espanya hi participa amb un projecte 
municipal situat a Barcelona: l’edifici de 32 habitatges amb serveis per a gent gran del carrer 
Còrsega, 363, obra promoguda per l'Ajuntament de Barcelona a través del Patronat Municipal 
de l’Habitatge, al solar on hi havia l’antiga sala Cibeles. Més informació al web 
http://www.highcombi.eu/ o al díptic (més info) 
 

 
• Nou espai web de la Secretaria d'Habitatge sobre materials i sistemes constructius   

La Secretaria d’Habitatge i Millora urbana ha creat un nou apartat que té la voluntat de ser una 
eina essencial que reculli les experiències adquirides al llarg de molts anys, pels agents 
intervinents en el procés edificatori,  a les oficines tècniques, a peu d’obra i durant la vida útil 
dels edificis. Per ampliar aquesta base de coneixement podeu presentar les vostres propostes 
al  Servei d’Ordenació de l’Edificació per un dels mitjans següents: e-mail - 
pilar.villanuevam@gencat.cat i telèfon: 93 495 80 53. (més info)   
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http://www.habitatgebcn.cat/
https://w30.bcn.cat/APPS/ofhreghabitatge/promociones/ListarCursoAdjudicaciones.do
http://www.pmhb.cat/repdoc/62906-20110502125217.pdf
http://www.highcombi.eu/
http://www.highcombi.eu/files/deliverables/2010/High_Combi_Leaflet_2010_en.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/menuitem.edd3bb27181157c76167dd21b0c0e1a0/?vgnextoid=9f119df26d00f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9f119df26d00f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=0f9f9df26d00f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD


• Baròmetre del clima de confiança del sector i Informe del sector de l'habitatge  
La Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana amb l’Institut Cerdà presenten, en el marc del 
baròmetre del clima de confiança del sector de l’habitatge a Catalunya, una reflexió sobre 
l’evolució dels indicadors i tendències en l’evolució del sector corresponent al segon semestre 
de 2010. (més info) Per altra banda també podeu consultar l'Informe continu del sector de 
l'habitatge de Catalunya referent al mes de Març (més info)  

  
 

• L'Agència de l'Habitatge de Catalunya sorteja 99 habitatges 
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha sortejat aquest a inicis de maig  83 habitatges amb 
protecció oficial de lloguer situats a les Franqueses del Vallès (més informació) i el mes d'abril 16 
habitatges amb protecció oficial de compra a Abrera (més info) 

 
 
 

http://www20.gencat.cat/docs/habitatge/Home/Secretaria dhabitatge/Estadistiques i Indicadors/Barometre del Clima de Confianca del Sector de lHabitatge/docs/Informe Barometre d'Habitatge 10-2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/habitatge/Home/Secretaria dhabitatge/Estadistiques i Indicadors/Informe/Informe continu sobre el sector de lhabitatge a Catalunya/docs/Informe_continu_1103.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/05/04/17/40/0a4c1959-19a1-45b8-88d7-fa1f255eae6e.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/04/04/13/23/cf65dad0-a688-4460-b74c-23266dd66d5e.pdf

