
 

   
• 80 anys d'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona 

 
 El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha editat un llibre on es recullen diferents 

fotografies d'arxiu que permeten fer una anàlisi de com ha evolucionat la ciutat de Barcelona i com 
s'ha contribuït des de l'habitatge a fer ciutat. Com sintetitza el Delegat d'Habitatge, Sr. Sorolla: "el 
Patronat sempre ha estat pioner i innovador en totes les actuacions vinculades a les polítiques socials 
i urbanístiques vinculades a l'habitatge" (més informació)        

  
 

• Nous Habitatges de protecció oficial per al reallotjament dels veïns de la Colònia Castells 
 

 Divendres 22 de gener es van sortejar els primers 58 habitatges de protecció oficial destinats al veïns 
amb dret a reallotjament de la Colònia Castells del Districte de les Corts. El mateix dia es va 
organitzar una jornada de portes obertes dels habitatges ubicats al Carrer Morales.  

  
 

• Nou Butlletí electrònic específic d'habitatge 
 
 El 15 de gener el Departament de Medi Ambient i Habitatge va estrenar un nou Butlletí electrònic 

específic d'habitatge que  neix amb la voluntat d’oferir una pinzellada informativa de les accions, 
jornades i exposicions, publicacions, informes i estadístiques i normativa en matèria d’habitatge dutes 
a terme, ja sigui per la Secretaria d’Habitatge, com per Adigsa  i l’Incasòl, empreses públiques 
responsables de la gestió i promoció de l’habitatge públic a Catalunya. Podeu consultar el primer 
número clicant aquí i donar-se d'alta clicant aquí 

 
 

• Balanç després de 2 anys de la Llei d'Habitatge 
 

 La revista online del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya dedica aquest número a fer 
un balanç dels 2 anys de vigència de la Llei d'Habitatge 18/2007. Al número hi escriuen diferents 
membres del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona com la Sra. Carme Trilla (Secretaria 
d'Habitatge), el Sr. Josep Donés  (Secretari general de la FECAPCE) i el Sr. Xavier Becerra 
(Responsable de Polítiques d’Habitatge de CCOO de Catalunya). Alhora també hi podeu trobar el 
Dictamen 27-2009 sobre el Projecte de decret del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. (cliqueu 
aquí)  

  
 

• Es fixa en 6.642 milions d'euros el volum de préstecs convinguts que podran oferir els 123 
bancs i caixes col·laboradors del PEVR 2009 - 2012    
 

 El dijous 21 de gener es va publicar al BOE l'Ordre VIV/3698/2009 (cliqueu aqui)  per la qual el 
Ministeri de l'Habitatge estableix la quantitat màxima territorialitzada dels crèdits convinguts que es 
podran concedir mitjançant els 123 bancs i caixes col·laboradors del Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009 - 2012. Podeu veure l'import per comunitats autònomes clicant aquí on Catalunya 
té l'import màxim a concedir amb 962,30 milions d'euros.  

  
 

• La Renda Bàsica d'Emancipació ha arribat a 167.500 joves  
 

 El dia 4 de gener el Ministerio de la Vivienda va emetre una nota de premsa (clicar aquí) on 
comunicava que 167.472 llars joves rebien la Renda Bàsica d'Emancipació. Catalunya és 
la Comunitat Autònoma amb més perceptors (29.790 llars) amb un increment del 16% respecte al 
trimestre anterior, seguida de Madrid i Andalusia.  
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http://www.pmhb.org/comunicacio.asp?gc_id=61498
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Butlleti_habitatge/but_habitatge_0.html
http://www14.gencat.cat/pres_push/AppJava/preRegisterAlta.do?butlleti=5489880&nextActiontodo=loginAlta
http://www.larevistactesc.cat/news/butlleti.htm
http://www.larevistactesc.cat/news/butlleti.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/21/pdfs/BOE-A-2010-960.pdf
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=1427&Itemid=178
http://www.mviv.es/es/pdf/notas/NP040110.pdf

