
 
 
• El Pla d'Habitatge de Barcelona disposa d'un espai web per facilitar el procés d'aportacions 

 
A la darrera Sessió Plenària del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona de l'any 2008 es va 
presentar el document de treball del Pla d'Habitatge de Barcelona 2008 - 2016. Aquest fou el punt 
de partida del procés de recollida d'aportacions i per facilitar-lo la Regidoria d'Habitatge ha creat un 
espai tant per consultar el Pla com per realitzar aportacions on-line.(cliqueu aquí per accedir-hi) 

 
 

• El Consorci de l'Habitatge de Barcelona i el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb 
Protecció Oficial de Barcelona estrenen espai web 
 
La disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
estableix que correspon al Consorci de l'Habitatge de Barcelona regular mitjançant reglament el 
Registre de Sol·licitants amb Protecció Oficial de la ciutat, d'acord amb el que estableix l'article 
85.5 de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. En aquest sentit 
per facilitar aquest procés s'ha creat l'espai web del Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb 
Protecció Oficial (cliqueu aqui per accedir-hi). Per altra banda el web del Consorci de l'Habitatge de 
Barcelona és: http://www.consorcihabitatgebcn.cat/ 

 
 

• Circular interpretativa de la Secretaria d'Habitatge 
 
La Secretaria d'Habitatge ha emès una Circular Interpretativa sobre aspectes procedimentals i de 
gestió per a fer més viable i efectiva l'activitat promotora d'habitatge protegit donat el nou context 
del sector i l'entrada en vigor del Real Decret 2066/2008 que regula el Pla Estatal d'Habitatge i 
Rehabilitació 2009 - 2012. (més informació) 

 
 

• La Ministra d'Habitatge insta als empresaris a promocionar la rehabilitació en el marc de 
Tribuna Barcelona 
 
El 2 de febrer la Ministra d'Habitatge, Beatriz Corredor, va realitzar una conferència a Tribuna 
Barcelona on va convidar als empresaris del sector a desenvolupar l'activitat rehabilitadora la qual 
pot crear 75.000 llocs de treball en els propers quatre anys. (més informació) 
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