
    
• Reunions de la Comissió Mixta sobre Llançaments de l'Ajuntament de Barcelona   

Els dies 5 i 14 de juny es realitzaran les reunions dels Grups de Treball (Preventiu i Reactiu) de la Comissió 
Mixta sobre Llançaments de l'Ajuntament de Barcelona on es debatrà un document de propostes i accions a 
desenvolupar i que s'elevarà al Plenari de l'Ajuntament. Podeu consultar el document de debat a la intranet del 
Consell de l'Habitatge Social de Barcelona (aqui)  

 
• El 63% dels habitatges acabats a Barcelona el 2011 són protegits       

L'any 2011 a la ciutat de Barcelona es van acabar 1.154 habitatges protegits, el 62,8% del total d'habitatges 
finalitzats a la ciutat. En relació a l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge hi ha 1.044 habitatges en 
construcció, 550 en estudi i se n'han lliurat 390. El parc gestionat és de 5.828 unitats. Podeu trobar més 
informació al Xifres d'Habitatge nº29 que recull els indicadors del Pla d'Habitatge de Barcelona 2008 - 2016 (més 
info)  

 
• L'Ajuntament lliura els primers habitatges en dret de superfície al 22@ connectats a la xarxa Districlima  

El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Vives, va lliurar les claus dels primers habitatges 
en dret de superfície situats al 22 @. Amb aquest edifici, que es troba al carrer Roc Boronat, 108, el districte de 
Sant Martí estrena 95 nous habitatges en dret de superfície, promoguts pel Patronat Municipal de l'Habitatge de 
Barcelona (PMHB). Es tracta del primer edifici plurifamiliar acabat a Barcelona que ha obtingut la màxima 
qualificació energètica, segons l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i que es connecta a la xarxa Districlima per a 
la producció d'aigua calenta sanitària. (més info)  

 
• La Generalitat signa amb CaixaBank el primer conveni de mediació per evitar desnonaments      

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, el 
secretari d’Economia i Finances, Albert Carreras, i el director general de CaixaBank, Marcelino Armenter, van 
signar un conveni pel qual l’entitat financera continuarà col·laborant amb la Generalitat per tal d’evitar, en la 
mesura del possible, les execucions hipotecàries i els desnonaments  (més info)  

 
• El Govern estableix una pròrroga extraordinària per a la Llei de Barris   
El Govern ha aprovat una pròrroga extraordinària de 4 anys per als ajuntaments beneficiaris dels ajuts de la Llei de 

barris que no hagin acabat els seus projectes un cop finalitzada la pròrroga ordinària de 2 anys. L’Executiu 
considera necessària la mesura per fer front a l’actual context pressupostari i garantir l’execució de les 
actuacions, que han tingut un impacte positiu al territori. (més info) Podeu llegir el Decret 53/2012 aquí 

 
• Jornada "Dret a l'habitatge: noves solucions, noves polítiques" 

El proper 12 de juny la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya organitza una jornada sobre les noves 
solucions i polítiques d'habitatge en l'actual context de crisi econòmica i social. La jornada es realitzarà a 
l'Auditori de l'ONCE a la Gran Via de les Corts Catalanes, nº400 de Barcelona de 8:30h a 19:00h. Podeu 
consultar el programa (més info)  

 
• Jornada "L'aplicació de les ITE. Aspectes tècnics i jurídics"      

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Delegació de Barcelona i el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d'Edificació de Barcelona organitzen una jornada per poder adquirir coneixements sobre l’aplicació de 
les ITE a Catalunya, segons el Decret 187/2010, de 23 de novembre, però a la vegada poder contrastar resultats 
amb una de les ordenances pioneres sobre el deure de conservació dels edificis a Catalunya, la de Manresa, 
vigent des de l’any 2007. La jornada serà divendres 15 de juny de 10 a 13.30h a l’Auditori de la Plana de l'Om 
(Plana de l'Om, 6. Manresa) (programa)    

 
• La Ministra de Foment anuncia una reforma del mercat de lloguer    

La ministra Pastor va anunciar (nota premsa) una reforma del mercat de lloguer mitjançant l'Avantprojecte de Llei de 
Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat de Lloguer d'Habitatges. (més info) 

 
 ELS MEMBRES DEL CONSELL DE L'HABITATGE SOCIAL DE BARCELONA ENS PODEU FER ARRIBAR 
NOTÍCIES SOBRE LES VOSTRES ACTIVITATS A DIFONDRE  
  
PODEU CONSULTAR ELS BUTLLETINS ANTERIORS A : www.consorcihabitatgebcn.cat 
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