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• El Consorci de l’Habitatge de Barcelona presenta una proposta per millorar l’adjudicació dels 

habitatges protegits 
 

El passat 24 de gener es va presentar a la comissió d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, un 
Informe amb la Proposta de Reglament modificat del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial de Barcelona. L’objectiu del nou text és  simplificar i agilitzar els procediments d’inscripció i 
adjudicació d’habitatges protegits a la ciutat a través del registre. És una proposta per millorar el sistema 
d’adjudicació d’habitatges protegits per tal de poder escollir directament a quines promocions s’opta i reduir 
així el 64% de renúncies i desistiments que es produeixen actualment. 
Entre els motius que justifiquen els canvis a introduir hi ha l’actual conjuntura econòmica, que provoca 
múltiples renúncies dels habitatges adjudicats, l’adaptació  del Reglament  a la Llei Òmnibus en aquells 
aspectes referits al capítol d’adjudicació d’habitatges, així com l’experiència acumulada en els quatre anys 
de funcionament del registre. (més info)  
   

 
 

• Ajuntament de Barcelona, Consorci de l’Habitatge i Càritas signen un acord per col·laborar en 
matèria d’emergència social      

 
L’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, i Càritas Diocesana, han signat un 
acord mitjançant el qual treballaran conjuntament i col·laboraran en la cerca de solucions per fer front a totes 
aquelles situacions de pèrdua o necessitat d’habitatge. La suma d’esforços d’aquestes institucions permetrà 
optimitzar els recursos destinats a aquesta finalitat, evitant la duplicitat de funcions i de recursos per a 
l’atenció a les persones que es troben en aquesta situació. 
   
En aquest sentit, els tres signants han acordat establir un marc de relació estable per atendre les situacions 
greus de dificultat d’accés a l’habitatge que afecten famílies i persones a la ciutat de Barcelona (més info)  

 
 

 
• L'Ajuntament de Barcelona fa diferents accions de comunicació per difondre la modalitat de compra 

en dret de superfície sota el títol ‘Compra un habitatge a preu de lloguer protegit’ 
 

Durant el mes de gener el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona ha posat en marxa diferents 
accions de comunicació per difondre la venda d’habitatges  protegits en dret de superfície de la promoció de 
La Clota. Així, s’ha editat un vídeo que es pot veure en el bcn.cat (més info) i està previst fer distribució de 
fulletons en els equipaments i associacions del districte d’Horta – Guinardó.  

  
 

 
• Signatura del conveni per al Fons Social d’Habitatges de lloguer 

 
El 17 de gener es va signar el conveni per a la constitució del Fons Social d’Habitatges destinats al lloguer 
pels ministeris d’Economia i Competitivitat, Sanitat i Serveis Socials, Foment, Banco de España, la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la Plataforma del Tercer Sector, les patronals bancàries i 33 
entitats de crèdit.. El fons neix amb 5.891 habitatges que aporten les 33 entitats signants del  conveni. Les 
famílies en situació d’especial vulnerabilitat que hagin estat desallotjades dels seus habitatges després de 
l’1 de gener de 2008 podran sol·licitar els immobles a partir de la posada en marxa d’aquest conveni. El 
lloguer tindrà una duració de dos anys i les rentes oscil·laran entre 150 euros i 400 euros al mes, amb un 
límit màxim del  30% dels  ingressos nets totals de la unitat familiar.(més info) 
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http://w3.bcn.cat/fitxers/premsa/130123npregistredef.312.pdf
http://www.ajbcnpremsa.info/download/ajbcn_caritas.pdf
http://w3.bcn.cat/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,1653_1802_1_1908267343,00.html?bcnAccessible=true&accio=detall&home=HomeBCN
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=25b925d4d394c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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• El conseller Vila explica a la Taula d'Entitats del Tercer Sector a Catalunya les polítiques socials en 

habitatge 
  
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, es va reunir el passat dimecres 30 de gener, amb els 
integrants de la Taula d’Entitats  del Tercer Sector Social a Catalunya amb qui va compartir els objectius i 
propòsits del full de ruta social presentat per aquestes associacions i els va explicar les polítiques que 
s’impulsen des del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria de transport públic i habitatge per 
garantir el seu accés universal. El conseller va  refermar el compromís del departament amb les polítiques 
socials en aquesta legislatura. Així, a partir del 5 de febrer, entra en vigor una nova línia d’ajuts d’especial 
urgència de fins a 3.000 euros anuals per a famílies ja desnonades. 
  
Actualment més de 32.000 famílies reben algun tipus d’ajut o prestació per fer front al pagament de 
l’habitatge, tant a través de quotes hipotecàries com de lloguers, i evitar així la seva exclusió social. (més 
info) 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

  
 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=179966
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=179966
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