
 
 
• Es presenta el nou Pla d'Habitatge de Barcelona 2008 – 2016 
 

Ahir dijous 18 de desembre de 2008 es va presentar en primícia en el marc del Consell de 
l'Habitatge Social el primer document de treball del Pla d'Habitatge de Barcelona 2008 - 2016. 
Un Pla que per primera vegada diversifica l'oferta residencial per a les diferents realitats que 
viuen els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Orientat a persones sense habitatge i 
amb problemes d'accés, a persones que disposen d'habitatges, però que aquests es troben en 
mal estat i a un tercer grup de persones que disposen d'un habitatge, però amb risc de 
perdre'l. En conclusió un Pla per resoldre els problemes residencials de caràcter estructural a la 
ciutat de Barcelona. Avui 19 de desembre ja s'han difós als mitjans de comunicació les 
principals mesures del Pla. 

 
 

• Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya. Primer Semestre 2008 
 

Seguint amb la tasca de treball estadístic sobre el sector de l'habitatge a Catalunya, la 
Secretaria d'Habitatge recull el resum d'activitat del primer semestre de l'any 2008. (més 
informació) 

 
 

• Surt a informació pública l'ordre per la qual es regulen les prestacions permanents per al 
pagament del lloguer 
 
Se sotmet a informació pública la Proposta d'ordre per la qual s'estableixen les condicions i 
requisits que han de regir el sistema de concessió de les prestacions econòmiques de dret de 
concurrència de caràcter permanent. Aquest és un pas important perquè els actuals ajuts per al 
pagament del lloguer anomenats Lloguer Just, es convertiran amb una prestació social més. 
 (més informació) 
 

 
• L'Obra Social de Caixa Catalunya edita l'estudi: Qui dorm al carrer? 

 
El passat 12 de novembre es va presentar l'estudi "Qui dorm al carrer?" editat per l'Obra Social 
de Caixa Catalunya. Aquesta fundació juntament amb la Xarxa d'Atenció a Persones Sense 
Sostre de la ciutat i l'Ajuntament de Barcelona van organitzar el passat 12 de març un recompte 
nocturn on van participar 708 voluntaris i es van detectar 1.978 persones sense sostre a la 
ciutat. Entitats del Consell de l'Habitatge Social com Arrels Fundació van participar activament 
en la seva realització. (més informació) 
    

 
• Es publica al BOE el Decret de mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, 

d'ocupació i accés a l'habitatge 
 
La crisis econòmica ha produït una aturada de l'activitat i un augment de l'atur. En aquest sentit 
el Govern central va decidir aprovar un nou conjunt de mesures complementàries de caràcter 
laboral, financer i fiscal que van ser objecte de discussió i acord a la taula del Diàleg Social. 
Aquestes es recullen en el BOE nº 290 del dimarts 2 de desembre de 2008. Entre aquestes 
mesures directament relacionades amb l'habitatge es troba per exemple una moratòria 
temporal i parcial del pagament de l'hipoteca. (més informació)  
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