
 
  

    

• Informe continu sobre el sector de l'habitatge a Catalunya (Juliol - Agost)   

A inicis de setembre es va publicar l’Informe continu sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 
corresponent als mesos de juliol i agost. En aquest hi podreu trobar un resum actualitzat dels 
principals indicadors sobre la conjuntura macroeconòmica, el sector de la construcció, la producció i 
el finançament dels habitatges, el mercat immobiliari, i els ajuts al pagament del lloguer i a la 
rehabilitació. (veure informe) 

 
 

• Seminari sobre Immigració, Habitatge i Ciutat  

Els propers dies 18, 19 i 20 d'octubre tindrà lloc el Seminari "Immigració, Habitatge i Ciutat", 
organitzat pel Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC(membres del Grup de Recerca 
Consolidat Qualitat de vida Urbana i Sostenibilitat) en el marc d'un projecte finançat pel Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Al seminari hi participaran diferents membres del CHSB, com la Sra. Pilar 
Garcia Almirall o el Sr. Juli Ponce, així com el Sr. Oriol Nel·lo Secretari per la Planificació Territorial 
de la Generalitat de Catalunya o el Sr. Ramon Sanahuja, Director del Gabinet Tècnic d'Immigració 
de l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu del seminari és establir diàleg i estudiar a fons, de manera 
comparativa, les implicacions urbanes i habitacionals que l'arribada de població immigrant ha 
produït en els barris. (més informació) 

 

• Jornada tècnica sobre el Baròmetre del Clima de Confiança del Sector de l'Habitatge   

El proper 21 d'octubre, coincidint amb la celebració de Barcelona Meeting Point, la Secretaria 
d’Habitatge i l’Institut Cerdà organitzen la jornada tècnica sobre el Baròmetre del Clima de 
Confiança del Sector de l'Habitatge a la Fira de Barcelona - Pavelló núm. 8 del Palau de 
Congressos a les 16:00. més informació   

 
 

• Reajust del Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació sobre l'Ajut Directa a l'Entrada       

El passat 15 de setembre la Ministra d'Habitatge, Sra. Beatriz Corredor, va explicar a la Comissió 
d'Habitatge del Congrés està preparant un esborrany per al reajust del Reial Decret que 
modificarà el Pla Estatal d'Habitage i Rehabilitació. Aquest reajust es realitzarà en una disposició 
transitòria única que contempla diferents mesures i que constitueix una suau transició cap a la 
desaparició de l'Ajut Estatal Directa a l'Entrada (AEDE), preservant la seguretat jurídica i les 
expectatives dels adquirents d'habitatge protegit per a què els ciutadans que es troben en una fase 
avançada del procés d'adquisició no es vegin perjudicats per la reforma del Pla" (més informació) 
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