
 

 

 

 

 

 

1. Informe 2017: baixen els desnonaments i es multiplica l’atenció als casos d’emergència 

habitacional 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha fet públiques les xifres sobre l’activitat de la Unitat Contra 
l'exclusió Residencial (UCER) en un informe que mostra que, des del 2014, han disminuït 
un 22% els desnonaments i alhora han augmentat un 245% les famílies que han rebut 
atenció. Durant l'any 2017 l'UCER va atendre 2.351 noves famílies en risc d'exclusió 
residencial.  
 
Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/baixen-els-desnonaments-alhora-que-
es-multiplica-latencio-als-casos-de-risc_645670 
 
Nota de premsa: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/04/24/la-ucer-es-consolida-
baixen-un-22-els-processos-judicials-de-desnonament-i-alhora-lajuntament-augmenta-un-
245-latencio-de-lemergencia/ 
 
 
 
2. Experts i institucions reflexionen sobre la rehabilitació, una eina per dignificar l’habitatge 

 

Les polítiques de rehabilitació dignifiquen els habitatges alhora que promouen l’eficiència 

energètica i el progrés econòmic. Així ho van constatar els ponents i participants de la 

jornada ‘Polítiques de Rehabilitació al Sud d’Europa’, que va reunir el passat 25 d’abril a 

Barcelona experts de diversos països d’Europa així com representants de xarxes de treball 

d’habitatge del sector públic i privat com GHS, AVS i Housing Europe, entre d’altres. 

 

Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/jornades-la-rehabilitacio-una-eina-

que-dignifica-lhabitatge_649905 

 

 

 

3. Llum verda a l’expropiació temporal de pisos buits de bancs 

 

La possibilitat d'expropiar de manera temporal pisos buits a Catalunya s’ha reobert després 

que el Tribunal Constitucional hagi aixecat parcialment la suspensió de la Llei catalana 

4/2016 de protecció del dret a l'habitatge de persones en risc d'exclusió residencial. Arran 

de la reactivació d’aquesta norma, l’Ajuntament ha reprès el procés d’expropiació de cinc 

pisos buits en mans d’entitats bancàries. 
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Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/endavant-el-proces-dexpropiacio-de-

pisos-buits-de-bancs-per-a-necessitats-socials_639502 

 

Nota de premsa: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/04/11/lajuntament-repren-

lexpropiacio-temporal-de-cinc-pisos-buits-per-atendre-les-necessitats-dhabitatge-social/ 

 

 

 

4. L’Ajuntament compra un edifici al Poble-sec per ampliar el parc de lloguer assequible 

 

L'Ajuntament de Barcelona ha exercit el dret de tanteig amb l'edifici d’habitatges del número 

61 del carrer d'Elkano, al barri del Poble-sec. L’empresa propietària tenia previst vendre’l i 

el consistori l’ha comprat, assumint una inversió de 2,8 milions d’euros, per evitar un 

possible moviment de caire especulatiu. Aquest immoble estarà dedicat al lloguer 

assequible i, d’aquesta manera, contribuirà a ampliar el parc d’habitatge públic de la ciutat.  

 

Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/compra-dun-edifici-al-poble-sec-per-

ampliar-el-parc-de-lloguer-assequible_640423 

 

 

 

5. Glòries disposarà d’una illa de pisos de lloguer públic 
 
El pla urbanístic de l’Illa Glòries ja té llum verda. A mitjans del 2019 s’iniciarà la construcció 

de quatre blocs que sumaran 225 pisos de lloguer públic a l’illa entre la Gran Via de les 

Corts Catalanes, el carrer de Castillejos i la plaça de les Glòries Catalanes. El projecte 

inclou elements molt avançats d’estalvi energètic i de respecte per a la salut de les persones 

residents. 

 

Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/una-illa-de-pisos-de-lloguer-public-a-

les-glories_637575 

 

Nota de premsa: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/04/08/llum-verda-al-pla-

urbanistic-de-lilla-glories-per-construir-225-pisos-de-lloguer-public-i-dret-de-superficie/ 

 

 

 

6. Front municipal contra les pujades abusives dels lloguers 

 

Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, juntament amb els 

seus homòlegs de Madrid, València, Saragossa, la Corunya, Còrdova, Cadis i Santiago de 

Compostel·la, ha donat suport a una proposició de llei presentada el 5 d’abril al Congrés 

dels Diputats per regular els lloguers abusius, millorar l’accés a l’habitatge de lloguer i donar 

més garanties a les persones llogateres. 

 

Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/front-municipal-contra-les-pujades-

abusives-dels-lloguers_637853 
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7. Pisos per a persones amb discapacitat intel·lectual per a una vida independent 
 

Set persones amb discapacitat intel·lectual s’allotjaran en dos pisos municipals de la Casa 

Bloc, al barri de Sant Andreu. Comptaran amb la supervisió constant de professionals que 

els ajudaran a preparar-se perquè en un futur puguin viure d'una manera independent. És 

la primera iniciativa d'aquestes característiques que es desenvolupa amb finançament 

públic a la ciutat. 

 

Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/pisos-per-a-persones-amb-

discapacitat-intel%25c2%25b7lectual-per-a-una-vida-independent_646630 

 

 

 
8. Barcelona reclama a la Comissió Europea polítiques urgents per garantir el dret a 
l’habitatge 
 

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, va demanar en una trobada 
amb la comissària europea de Treball, Afers Socials i Inclusió, Marianne Thyssen, més 
implicació de les institucions comunitàries en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i 
mesures per fer efectiu el dret a l’habitatge. 
 
Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/barcelona-reclama-a-la-comissio-

europea-politiques-urgents-per-garantir-el-dret-a-lhabitatge_649748 

 

 

 

9. L’Ajuntament estudia iniciatives d’habitatge assequible a Nova York 
 
Barcelona està analitzant els sistemes de foment de l’habitatge assequible implementats en 

diverses ciutats. Per això, el consistori ha establert un canal de col·laboració amb Nova 

York per conèixer iniciatives com el sistema de regulació de lloguers privats vigent a la ciutat 

nord-americana. Per la seva banda, Nova York s’ha interessat pel model del cohabitatge 

que està impulsant Barcelona. 

 

Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/dialeg-barcelona-nova-york-

estrategies-per-garantir-el-dret-a-lhabitatge_622814 

 

 

 

10. En marxa una de les primeres iniciatives de cohabitatge a la ciutat 
 

L’edifici situat en el número 49 carrer de la Princesa, a Ciutat Vella, és una de les primeres 

iniciatives de cohabitatge a la ciutat. Ha estat possible gràcies a que l’Ajuntament ha cedit 

l’ús de l’immoble per 75 anys a la cooperativa Sostre Cívic, una entitat dedicada a fomentar 

l’habitatge comunitari. 

 

Més informació: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/el-cohabitatge-suposa-un-avantatge-

enorme-en-termes-deficiencia_639417 
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11. "Barcelona és pionera en matèria d’habitatge" 
 

La professora de la Universitat Politècnica de Madrid Raquel Rodríguez considera que 

Barcelona és una ciutat pionera per les seves mesures sobre habitatge. Així mateix, 

l’experta opina que la modificació de la Llei d’arrendaments urbans del 2013 és un dels 

factors que està provocant l’augment de preus del lloguer. 

 

Més informació: https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20180409/entrevista-

sobre-la-situacion-de-la-vivienda-raquel-rodriguez-6744147 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20180409/entrevista-sobre-la-situacion-de-la-vivienda-raquel-rodriguez-6744147
https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20180409/entrevista-sobre-la-situacion-de-la-vivienda-raquel-rodriguez-6744147

