
 
• Presentació oficial del nou Pla per al barri de Vallbona 

 
El passat mes de març l'alcalde de Barcelona, el Sr. Jordi Hereu, el segon tinent alcalde, Sr. 
Ricard Gomà i el delegat d'habitatge a l'ajuntament de Barcelona, el Sr. Antoni Sorolla van 
presentar el Pla Director urbanístic de l'Àrea Residencial Estratègica de Vallbona. El Pla contempla 
la construcció de 2.000 habitatges, el 60% dels quals seran protegits. Podeu veure el vídeo de la 
presentació (cliqueu aquí) i obtenir més informació cliqueu aquí.  

 
 

• Nou Decret de modificació del Pla per al Dret a l'Habitatge per fer front a la cojuntura 
econòmica 
 
El 26 de març de 2009 s'ha publicat al DOGC nº 5347 el Decret 50/2009 de 24 de març pel qual es 
modifica el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al Dret a l'Habitatge 
2004 - 2007, i s'estableix l'aplicació de mesures per fer front a la conjuntura econòmica del sector 
de l'edificació. Aquest decret preveu l'aplicació del sistema de finançament transitori i de les 
mesures de foment al sector previstes al Pla Estatal d'Habitatge. (descarregar projecte) 

 
 

• El Ministeri de l'Habitatge podrà declarar entitats col·laboradores preferents a les que 
ofereixin més suport als sol·licitants 
 
El dimecres 1 d'abril la ministra d'Habitatge va realitzar una intervenció a la Comissió del Congrés 
on va plantejar per al desenvolupament del nou Pla Estatal d'Habitatge la intenció de declarar com 
a "entitats col·laboradores preferents" aquells bancs i caixes que ofereixen suport al finançament 
per als sol·licitants d'habitatge. Alhora va realitzar el balanç del Pla Estatal d'Habitatge 2005 - 2008 
que va beneficiar un 57% més de famílies que el pla anterior. Podeu veure la nota de premsa del 
Ministeri (clicant aquí) o llegir íntegrament la intervenció (clicant aquí). 

 
 

• Projecte de Decret del Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitage 
 
Mitjançant l'anunci al DOGC número 5347, de 26 de març del 2009, (cliqueu aqui per veure anunci) se 
sotmet a informació pública el projecte de Decret pel qual es regula el Consell de Qualitat, 
Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge, perquè es puguin fer les al·legacions oportunes en el 
termini de 10 dies des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci. (descarregar projecte) 

 
 

• Nous tipus d'interès per als préstecs preferencials 
 
S'han publicat els tipus d'interès aplicables als préstecs contractats durant els mesos d'abril, maig i 
juny de 2009, en virtut els convenis de col·laboració signats entre el Departament d'Economia, el 
Departament d'Habitatge i les entitats financeres per establir línies de finançament preferencial per 
a l'adquisició d'habitatges protegits i per a les obres de rehabilitació protegides. (clicar aquí) 

 
 

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

• S'ha presentat l'Informe 2008 del sector de l'habitatge que destaca que l'habitatge protegit ha 
suposat el 38% del total d'habitatges iniciats, que més de 45.300 famílies han rebut ajuts per al 
pagament del lloguer, que els ajuts a la rehabilitació han beneficiat prop de 40.000 llars. En total 
més de 100.000 famílies catalanes han obtingut algun tipus d'ajut públic a l'habitatge, amb una 
inversió que supera els 230 milions d'euros. Podeu llegir la nota de premsa (cliqueu aquí) o accedir 
directament a l'informe (cliqueu aquí)  
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http://www.bcn.es/alcalde/ca/galeria_detall_marc09_12.htm
http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/090311dossiercomissigovernmar.616.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5347/09079015.pdf
http://www.mviv.es/es/pdf/notas/NP010409_4B.pdf
http://www.mviv.es/es/pdf/discursos/im010409.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5347/09036064.pdf
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/participacio_publica/consell_habitatge.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Tipus_interes.jsp
http://www20.gencat.cat/docs/Sala de Premsa/Documents/Arxius/mah_premsa.notaPremsa.70.NP POL1238671945976.pdf
http://mediambient.gencat.net/Images/43_168777.pdf

