
    
   
• Nous criteris per al Pla de renovació de parets mitgeres   
 El 19 d'abril l'Ajuntament de Barcelona va presentar el Pla de remodelació de parets mitgeres 2012-2014 

que incorpora nous criteris com ara potenciar la renaturalització i l'autosuficiència energètica i una major 
implicació de la iniciativa privada per finançar les actuacions. L'objectiu és actuar en un mínim de 25 parets 
mitgeres els propers dos anys i un cost de 2,93 milions d'euros (més info) 

  
 

• Informe sobre el Programa d'Ajuts per la instal·lació d'ascensors         
 El passat 19 d'abril, a instància del grup municipal ICV-EUiA (mes info) , es va presentar davant la 

Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, un                      del Programa d'Ajuts per a la Instal·lació 
d’Ascensors. En aquest email us adjuntem l'informe de Balanç i us convidem a entrar a la intranet del 
Consell de l'Habitatge Social de Barcelona on, entre altres, hi podreu trobar diferents documents de balanç 
i execució del Pla d'Habitatge de Barcelona 2008 - 2016. Si no recordeu les vostres contrasenyes no 
dubteu a trucar-nos.  

  
 

• Conveni amb el Col·legi de Procuradors per facilitar la prevenció de desnonaments        
 A partir d'un conveni signat amb el Col·legi de Procuradors, l'Ajuntament de Barcelona podrà tenir 

informació prèvia de les famílies en situació de vulnerabilitat que estiguin pendents d'un procediment de 
desnonament. D'aquesta manera, el consistori podrà emprendre les mesures necessàries per donar 
allotjament i serveis a aquestes famílies. (més info) 

  
 

• Augmenta el nombre de persones sense sostre a la ciutat de Barcelona    
 El passat 12 d'abril es van presentar els resultats del recompte de persones sense sostre que va dur a 

terme la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar la nit del 8 de novembre de 2011 i on es van 
comptabilitzar un total de 838 persones que dormen al carrer, un 27% més que en el recompte anterior, de 
l'any 2008. El nombre de persones allotjades en algun dels equipaments de la Xarxa era de 1.258, gairebé 
un 6% més que el 2008. (més info)  

 
• L'Agència de l'Habitatge de Catalunya continua lliurant i adjudicant habitatges protegits   
 Durant el mes d'abril l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha lliurat 93 habitatges protegits de diferents 

tipologies a localitats com Palafrugell (més info) , Berga (més info) o Cervera (més info)  i ha adjudicat 158 
habitatges protegits arreu del territori català com per exemple a les localitats de Gavà (més info) , 
Cerdanyola (més info) o els 45 habitatges al barri de Trinitat Vella de Barcelona (més info)  

  
 

• Debats Patrimoni     
 El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza, sota el títol Debats Patrimoni, un cicle de jornades 

sobre patrimoni arquitectònic. Aquestes jornades volen ser un fòrum obert on presentar i debatre 
intervencions fetes en el patrimoni arquitectònic del nostre país, amb l’objectiu difondre la política 
d’intervenció en edificis, entorns i centres històrics desenvolupada per la Generalitat de Catalunya, primer 
a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i actualment del Departament de Territori 
i Sostenibilitat (consultar)  

   
 

• Prop de 90 entitats financeres s'acullen al Codi de Bones Pràctiques   
 Un total de 86 entitats financeres s'han adherit al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable 

dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual. La llista ha estat remesa al Butlletí Oficial 
de l'Estat per a la seva publicació, com estableix el reial decret llei 6/2012 de 9 de març sobre mesures 
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. La relació d'entitats representa pràcticament 
la totalitat de les entitats amb activitat en el mercat hipotecari i inclou a totes les grans del sector. (més 
info)  
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Cuadro de texto
balanç d'execució

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/Balanc_ascensors_2012.pdf


• Comença la recollida de signatures per la Proposició de Llei per la regulació de la dació en 
pagament, paralització dels desnonaments i pel lloguer social   

 El 18 d'abril es va donar el tret de sortida a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la Proposició de Llei 
per la regulació de la dació en pagament, paralització dels desnonaments i pel lloguer social. La Comissió 
Promotora de la ILP composada per la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca, l'Observatori DESC, la Taula 
del Tercer Sector, CCOO i UGT van realitzar una roda de premsa on es va explicar que en 6 mesos s'han 
d'aconseguir 500.000 firmes per a que la ILP sigui inclosa a l'ordre del dia del Congrés dels Diputats. (més 
info) 

  
 

• Les hipoteques constituïdes no deixen de caure   
 Durant el mes de febrer l'import mig de les constitucions d'hipoteca inscrites en els registres de la propietat 

es situa en 112.179 euros, xifra un 12,5% inferior a la del mateix mes de l'any 2011 i un 8,8% menor que la 
registrada al gener de 2012. En el cas d'hipoteques constituïdes sobre habitatges, l'import mitjà és de 
104.868 euros, un 14,6% menys que al febrer de 2011 i un 2,2% inferior al registrat el gener de 2012. (més 
info) 

 
  

ELS MEMBRES DEL CONSELL DE L'HABITATGE SOCIAL DE BARCELONA ENS PODEU FER 
ARRIBAR NOTÍCIES SOBRE LES VOSTRES ACTIVITATS A DIFONDRE  

  
PODEU CONSULTAR ELS BUTLLETINS ANTERIORS A : www.consorcihabitatgebcn.cat 

 

http://www.quenotehipotequenlavida.org/
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0212.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0212.pdf
http://www.quenotehipotequenlavida.org/



