
  
 
 

•  El nou programa d'ajuts incrementa en un 40% la instal·lació d'ascensors a Barcelona   
 

 El 15 de setembre de 2008 va entrar en vigor el nou programa d'ajuts per a la instal·lació 
d'ascensors a la ciutat de Barcelona (veure el web). Un any després es fa un balanç molt positiu ja que 
s'ha aconseguit un increment del 40%, de manera que s'han pogut subvencionar 222 ascensors, 65 
més que l'any anterior, quan se'n van subvencionar 157. Podeu veure la visita de l'alcalde, el Sr. 
Hereu i el delegat d'Habitatge, Sr. Sorolla, al següent enllaç (video) i llegir l'Informe a la Comissió 
d'Urbanisme, Infrastructures i Habitatge adjuntat en aquest mail. Alhora podeu trobar més 
informació (clicant aquí)  

  
 

•  Informe continu sobre el sector de l'habitatge a Catalunya. Juliol - Agost. 2009 
 
 La Secretaria d'Habitatge ha elaborat l'Informe continu sobre el sector de l'habitatge a Catalunya del 

mes de juliol i agost on hi podreu trobar un resum actualitzat dels principals indicadors sobre la 
conjuntura macroeconòmica, el sector de la construcció, la producció, el finançament dels 
habitatges, el mercat immobiliari, els ajuts al pagament del lloguer i a la rehabilitació (cliqueu aqui)      

 
 

• Els ajuts al pagament del lloguer es converteixen en prestacions  
 

 Aquest 23 de setembre es va publicar al DOGC 5470 l’Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la 
qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer. Aquestes prestacions estan 
destinades a persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer 
d'un habitatge destinat a residència habitual i permanent, i a les unitats de convivència que tinguin 
ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social 
residencial o dificultar el procés d'inserció social, amb especial atenció a les famílies monoparentals 
i dones en situació de violència de gènere. Anualment es farà una convocatòria d'aquestes 
prestacions, la qual haurà d'indicar la dotació pressupostària i les condicions aplicables. Podeu llegir 
l'ordre (aquí) 

  
 

• El preu del sòl s'ha reduït a l'Estat Espanyol un 4,3% durant el segon trimestre del 2009 
 

 Entre els mesos d’abril i juny es van realitzar 5.894 transaccions de sòl, un 5,5% més que al primer 
trimestre del 2009. Alhora la superfície tramesa en el segon trimestre d’aquest any va representar 
9,7 milions de metres quadrats, un 13% més que al trimestre anterior i un 4,1% menys què entre 
abril i juny de 2008. Podeu llegir més informació clicant aquí. 
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http://www.bcn.cat/ajutsascensors/
http://www.bcn.es/alcalde/ca/galeria_detall_setembre09_07.htm
http://w3.bcn.es/fitxers/home/090916balanajutsascensorsdef.092.pdf
http://mediambient.gencat.net/Images/43_176259.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5470/09201071.pdf
http://www.mviv.es/es/pdf/notas/NP170909.pdf

