
  

  
  
• L'Ajuntament i la FAVB posen la primera pedra d'una promoció al 22@  

El passat 17 de juny en el marc dels convenis signats entre l'Ajuntament de Barcelona i la FAVB per 
facilitar la promoció d'habitatges protegits a la ciutat, es va col·locar la primera pedra de 24 
habitatges protegits de règim general destinats a cooperativistes, promoguda per la FAVB i 
SOGEUR.S.A al carrer Pamplona nº 112 . Més informació clicant aquí 

  
 

• S'inicia la 3ª fase de la remodelació del Bon Pastor  
El dia 3 de juny el gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge, Jaume Fornt, acompanyat de la 
regidora del districte de Sant Andreu, Gemma Mumbrú, (actual regidora d'urbanisme. Més 
informació aquí) i de la presidenta de l'Associació de Veïns del barri, Paquita Delgado, van presentar 
als mitjans de comunicació els 190 nous habitatges de la segona fase del Bon Pastor, que formen 
part del programa de remodelació del barri que acaba de rebre el premi a la millor actuació 
integrada de l'Associació de Promotors Públics de Sòl i Vivenda (AVS Catalunya). Alhora el dia 28 
de juny, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu juntament amb el delegat d'Habitatge, Antoni Sorolla i el 
mateix Jaume Fornt van inaugurar la posada en marxa de la 3ª Fase que es basarà en 161 
habitatges nous.  (cliqueu aquí)  

  
 

• Creada la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit de Catalunya   
El 15 de juny es va publicar al DOGC 5650, l'Ordre MAH/333/2010, de 7 de juny, per la qual es van 
nomenar els membres de la Comissió de Reclamacions d'Habitatge Protegit (llegiu aquí). Aquesta 
Comissió té com a funció resoldre els conflictes que es puguin produir amb relació als actes que 
derivin del funcionament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya 
i esta regulada per l'article 97 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge. (més informació) 

 
 

• Projecte de decret de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge i creació de l'Observatori 
de l'Hàbitat i la Segregació Urbana   
Al DOGC 5659 del dia 29 de juny de 2010 es va publicar l'anunci d'informació pública del Projecte 
de decret de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, aprovació dels Estatuts de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana. Com diu 
l'anunci hi ha 10 dies per fer al·legacions (més informació). Podeu llegir el projecte de decret (aquí) 
 

 
• Qualificacions provisionals durant el primer trimestre de 2010  

El 24 de juny el Ministerio de la Vivienda va publicar una nota de premsa on comunicava que durant 
el primer trimestre de 2010 es van qualificar provisionalment 13.322 habitatges protegits i es van 
iniciar 17.876 lliures. Cinc CCAA concentren el 56,6% de tots els habitatges qualificats 
provisionalment entre gener i març: Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana i Castella - 
La Manxa més informació     

  
 

• Els Ministres d'Habitatge acorden impulsar la rehabilitació      
En el marc de la reunió dels ministres d'Habitatge de la UE, la majoria de països entenen que la 
rehabilitació genera ocupació, i per aquest motiu l’han inclòs en els plans d’estímul per afrontar la 
crisis. Beatriz Corredor va anunciar que el Ministerio de Vivienda aprovarà l’any 2011 un nou marc 
normatiu que “va a elevar sustancialmente las actuales exigencias sobre la eficiencia energética de 
los edificios que ahora están reguladas en el Código Técnico de la Edificación” clicant aquí 
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