
• S'obra la convocatòria dels ajuts a la rehabilitació 2010 a la ciutat de Barcelona 
 

La Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2009 
va aprovar les Bases Reguladores d’ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona (cliqueu 
aquí). I en data 3 de febrer de 2010 s’ha aprovat la Convocatòria d’Ajuts pel 2010. (cliqueu aquí). Podeu llegir el 
dossier de premsa on es realitza una explicació detallada del funcionament clicant aquí.    

  
 

•  Nou sorteig d'habitatges de protecció oficial a Barcelona 
 

El passat 24 de febrer es va realitzar un nou sorteig d’habitatges de protecció oficial sota el mecanisme del 
Registre de Sol·licitants d’HPO a Barcelona. El sorteig es va fer en presència de Notari i membres del Consell 
de l’Habitatge Social de Barcelona. Es van sortejar un total de 36 habitatges. Dotze habitatges de venda de 
règim general promoguts pel PMHB, 12 habitatges de lloguer de règim general promoguts per REGESA i 12 
habitatges de venda de règim general promoguts per la Fundació Família i Benestar (FIBS). Podeu veure el 
video del sorteig que va ser retransmès en directe al web del Consorci de l'Habitatge (cliqueu aquí)  

  
 

• Entra en vigor el Pla pel Dret a l'Habitatge 2009 - 2012 
 

El dia 11 de febrer, es va publicar el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-
2012. El nou Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012 ofereix una visió integrada de totes les 
normes d'habitatge existents avui a Catalunya, amb les noves propostes que emanen del nou pla estatal i de 
les noves realitats esmentades. El podeu trobar clicant aquí 

 
 

• Actuacions prioritaries i pressupost 2010 de la Secretaria d'Habitatge 
 

En el marc de la darrera trobada del "Pacte Nacional per a l'habitatge 2007 - 2016" realitzada el 21 de gener, 
podeu trobar els projectes i actuacions prioritàries per a l'any 2010 clicant aquí , així com el pressupost de la 
Secretaria d'Habitatge i ADIGSA d'enguany  clicant aquí . Alhora podeu llegir les esmenes a la Llei 37/1992 de 
l'IVA i a la Llei de l'IRPF realitzades per la Secretaria d'Habitatge en matèria d'habitatge protegit, rehabilitació i 
habitatge social clicant aquí  

  
 

• Es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya 
 

El 9 de febrer es va publicar al DOGC nº 5563 el Decret 12/2010 de 2 de febrer pel qual es regulen els requisits 
per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya que podeu 
llegir clicant aquí . Podeu trobar les respostes a les preguntes més freqüents clicant aquí . La inscripció dóna 
dret a fer pública la condició d’agent immobiliari homologat i a prestar els serveis d’agent immobiliari amb la 
utilització del Distintiu, el disseny gràfic del qual podeu veure clicant aquí  

  
 

• Butlletí d'Habitatge nº 2 i sessió ordinària de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge del Parlament de 
Catalunya 

 
El 15 de febrer va sortir el segon número del Butlletí d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya (cliqueu aquí) , 
on entre d'altres notícies, podreu trobar la compareixença del conseller, Sr. Francesc Baltasar, a la 
sessió ordinària de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge del Parlament de Catalunya el dia 3 de 
febrer cliqueu aquí .  

  
 

• Beatriz Corredor: "Tots els edificis de nova construcció hauran de ser accessibles" 
 

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la Ministra d'Habitatge, Sra. Beatriz Corredor, una modificació 
del Codi Tècnic d'Edificació que suposa regular a nivell estatal unes condicions bàsiques d'accessibilitat per 
evitar la discriminació de ciutadans i ciutadanes amb algun tipus de discapacitat. (cliqueu aquí)  
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