
 
• Nova etapa del Xifres d'Habitatge 
 
  El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha editat el nou Xifres d'Habitatge nº 

24 que incorpora una nova estructura que permet veure l'evolució dels principals indicadors i línies 
estratègiques definides pel Pla d'Habitatge de Barcelona 2008 - 2016. Així doncs, la publicació 
incorpora dos grans blocs: Un primer bloc on es recopil·len les dades del mercat immobiliari a la 
ciutat i un segon bloc específic sobre indicadors del Pla d'Habitatge de Barcelona com per exemple 
informació sobre els instruments de planejament, rehabilitació i mesures de foment del lloguer o la 
construcció i adjudicació d'habitatge protegit i les mesures per evitar les disfuncions del mercat de 
l'habitatge. (cliqueu aquí)       

  
 

• Acta de la Comissió d'Urbanisme, Infrastructures i Habitatge 
 
  El dijous 10 de desembre es va realitzar la darrera reunió de l'any de la Comissió d'Urbanisme, 

Infrastructures i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona on podeu veure els diferents punts exposats 
pels Grups Municipals. (cliqueu aquí)  

  
 

• Augmenten el nombre de contractes i baixa el preu del lloguer a Catalunya 
 
  El 14 de desembre el Departament de Medi Ambient i Habitatge va emetre una nota de premsa on 

comunicava que el volum de contractes de lloguer realitzats a Catalunya va pujar un 17,5% respecte 
del mateix període d’un any abans i alhora el preu mitjà de lloguer a Catalunya va baixar fins a 852 
euros situant-se al mateix nivell que els preus de mitjans de 2007. Podeu veure-ho desglossat per 
poblacions clicant aquí 

 
 

• Els 30 compromisos per a l'ocupació a Catalunya inclouen l'Habitatge 
 
  El Dilluns 21 de desembre es va signar entre els diferents agents socials el document  "30 

compromisos per a l'ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya" . Aquest 
document contempla en el seu punt número 4 el compromís de destinar 300 milions d'euros anuals al 
desplegament del Pla pel Dret a l'Habitatge 2009 - 2012. Podeu llegir el document clicant aquí i llegir el 
discurs del President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Montilla, (clicant aquí) i alhora veure el vídeo 
de l'acte clicant aquí  

 
• Es constitueix una Taula pel seguiment financer del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación  
 
  El 21 de desembre la Ministra, Sra. Beatriz Corredor, va presidir la constitució de la Mesa de 

Seguimiento Financiero del PEVR 2009 -2012 que té per objectiu analitzar l'evolució del finançament 
de les actuacions protegides que contempla el Pla. Aquesta taula es reunirà semestralment i esta 
composada per representants del Ministeri, de l'Oficina Econòmica del President, pel Ministeri 
d'Economia i Hisenda, representants de l'ICO i les entitats col·laboradores preferents del Ministerio 
com el BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Iber Caja y la CAM y altres entitats del sector. Podeu llegir el 
comunicat de premsa clicant aquí     

  
 

• Entra en vigor la Llei 19/2009 de mesures de foment del lloguer  
 
  Avui dijous 24 de desembre entra en vigor la nova Llei 19/2009 de "Medidas de fomento y agilización 

procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios". En aquest sentit es modifiquen 
parcialment la Llei d'Arrendaments de Urbans, la Llei d'Enjudiciament Civil i la Llei de Propietat 
Horitzontal. Podeu llegir el comunicat del Ministerio clicant aquí o llegir la llei clicant aquí .  
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http://www.pmhb.org/repdoc/61438-20091223113316.pdf
http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/091210urbanismeinfraestructuresihabitatge.183.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=1648baca7ac85210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.gencat.cat/especial/einescontralacrisi/pdf/compromisos.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Sala de Premsa/Documents/Arxius/president_premsa.notaPremsa.61.Discurs crisi1261414602111.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0b320e50822b5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.mviv.es/es/pdf/notas/NP211209_2.pdf
http://www.mviv.es/es/pdf/notas/NP231209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18733.pdf

