
  
    
• Es reuneix la Comissió Permanent del CHSB    
 El passat dijous 4 d'octubre es va reunir la Comissió Permanent del Consell de l'Habitatge Social de 

Barcelona on, entre altres, es van explicar les conclusions de la Comissió Mixta sobre Llançaments, es 
va debatre sobre el futur dels grups de treball del consell i es va acordar que la propera Sessió Plenària del 
CHSB sigui el dilluns 10 de desembre a les 18h al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. 

  
 

• L'Ajuntament de Barcelona promou el Pla Empenta al Meeting Point    
 L’Ajuntament de Barcelona va disposar d’un estand al Saló Barcelona Meeting Point, on va exposar a 

inversors internacionals l’oportunitat d’invertir en 5 dels projectes de regeneració urbana que està impulsant 
el consistori a través del Pla Empenta: La Marina del Prat Vermell, Can Batlló, les Casernes de Sant 
Andreu, La Clota o Les Vores de Via Augusta. En total, el potencial d’habitatge a construir en aquests 5 
àmbits arriba als 15.119 pisos, bona part d’ells protegits, als que s’hi ha de sumar activitat econòmica i 
equipaments (més info).  

 
 

• Es consolida el 48HOPENHOUSEBCN    
 El 48H Open House Barcelona es consolida com a fita cultural d’arquitectura de la ciutat ja que si a la 

primera edició van ser 25.000 visitants i a la segona edició es va arribar a 35.000 visitants, enguany s’ha 
arribat a la xifra de participació de 47.000 persones. Aquest fet converteix el 48H Open House BCN en un 
dels referents arquitectònics més importants a la ciutat (més info) 

  
 

• El Govern regula noves condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges      
 El Govern ha aprovat un decret que regula les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de 

nova construcció com preexistents, amb l’objectiu de flexibilitzar les exigències de disseny i adequar-se a la 
nova realitat socioeconòmica. La norma modifica el decret de 2009, que establia importants exigències de 
sostenibilitat i d’ecoeficiència en la construcció, que es desenvoluparan en una regulació posterior 
complementària. (més info) 

  
 

• El Departament de Territori i Sostenibilitat analitza les intervencions de rehabilitació en centres 
històrics 

 El Departament de Territori i Sostenibilitat desenvolupa una política d’intervenció en l’espai públic i el 
patrimoni històric i arquitectònic per tal de vetllar per la seva conservació, rehabilitació i posada en valor en 
el marc de les actuals viles i ciutats. (més info) 

  
 

• L'índex general de preus baixa un 2,4% en el tercer trimestre del 2012  
 L’índex general de preus va registrar el tercer trimestre del 2012 un descens del 2,4% respecte al trimestre 

anterior, mentre que la taxa de variació interanual va ser del -9,3%. A Catalunya la caiguda interanuals ha 
estat per damunt de la mitja nacional amb un -10,9%. (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 
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http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/20121017npmeetingpoint.665.pdf
http://www.48hopenhousebarcelona.org/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=166629
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/10/26/11/25/8328e67d-a73e-4fc7-9b45-0b9dc6b975bc.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/370173F1-80CE-47F4-87BD-32623B23EC8C/113528/121018precioviviendaIIItrimestre.pdf

