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Creació del Consell d'Habitatge 
Social del Consorci de I'Habitatge 
de Barcelona 

La creació del Consell d'Habitatge .social de Barcelona (CHSB), 
órgan consultiu i de participació del Consorci de I'Habitatge de 
Barcelona, segons es recull en l'article 7 deis Estatuts aprovats pel 
Decret de la Generalitat 34/2006 de 28 de febrer, previst també en 
el projecte de Llei de I'Habitatge i que figura com a objectiu del Pla 
d'Actuació Municipal i del Pla d'Habitatge de Barcelona, presenta el 
repte de desenvolupar la seva actuació en el marc d'un nou 
organisme en el qual participen diverses institucions públiques. 

La seva constitució, que també respon a les prioritats del govern 
municipal de Barcelona, és una oportunitat per dotar d'efectivitat un 
nou espai de participació ciutadana que ha d'esdevenir un 
instrument de suport a la gestió del Consorci d'Habitatge de 
Barcelona en les polítiques d'habitatge a la Ciutat. 

Aquest nou Consell, recollira bona part de l'experiéncia i el treball 
que ha vingut realitzant el Grup de Treball d'Habitatge Social del 
Consell Municipal de Benestar Social de I'Ajuntament de Barcelona, 
amb una majar representació deis diversos agents socials i, unes 
funcions més especifiques. Per tant, la seva composició i finalitats 
han de reflectir els interessos i voluntats comunes d'aquestes , 
institucions, respectant el principi de maxima representativitat. 

Funcions del Consell d'Habitatge Social de Barcelona 

L'objectiu és que el Consell esdevingui un instrument de generació 
d'opinió i proposta a l'entorn de la política d'habitatge que promogui 
el Consorci d'Habitatge de Barcelona i que, específicament, 
esdevingui l'instrume:nt que permeti generar la discussió i el debat 
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de les principals línies d'actuació en materia d'habitatge a la nostra 
ciutat. 

Entre les seves funcions, que venen desenvolupades en l'article 3er 
de la proposta de Reglament, es contempla: 

- L'assessorament en tots aquells assumptes en els que el Consorci 
de I'Habitatge de Barcelona, I'Ajuntament de Barcelona 
I'Administració de la Generalitat li demanin el seu dictamen. 

- L'informe deis avantprojectes d'ordenances municipals, i d'altres 
disposicions de caracter general que afectin a l'habitatge. 

- La generació de debat a l'entorn deis principals instruments de la 
política d'habitatge municipal i, la formulació de propostes 
d'actuació, mitjanyant l'elaboració d'informes propis, adre~ades al 
Consorci de I'Habitatge, i a les administracions que el conformen. 

- El seguiment i avaluació del compliment deis Plans d'Habitatge 
de Barcelona. 

- El seguiment i avaluació del compliment deis Plans de 
Rehabilitació de Barcelona. 

- El seguiment i avaluació del compliment de la futura Llei del Dret 
a I'Habitatge a Catalunya. i deis Plans que es concretin de la 
Generalitat de Catalunya, eri l'ambit d'aplicació de la ciutat de 
Barcelona. 

La participació en el procés de definieió de nous indicadors 
vinculats al mercat de l'habitatge de la ciutat. 

~ " ' ' 
- L'impuls d'activitats i organització de jornades i conferencies a 

l'entorn de les prioritats en materia d'habitatge social que 
defineixi el Consell. 

- L'ús de les noves tecnologies de la informació pera fer extensiu 
el debat sobre la política d'habitatge al conjunt de la ciutadania. 

- La participació en l'elaboració de les memóries participatives que 
es posin en marxa en l'ambit de les polítiques d'habitatge de 
Barcelona. 
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- L'elaboració d'informes participatius i el desenvolupament de 
processos participatius propis que es traslladaran al Consell de 
Ciutat i/o als órgans de govern de la ciutat i del Consorci. 

Reglament i Composició 

Un cop aprovada la modificació deis Estatuts del Consorci de 
I'Habitatge, en els que es contempla la creació del Consell 
d'Habitatge Social, es proposa l'aprovació del Reglament i la seva 
composició, que ordenaran el seu funcionament. 

El Reglament del Consefl d'Habitatge Social de Barcelona, regula 
les seves competencies i funcions, la seva composició, 
l'organització i el seu funcionament. 

En la configuració del Consell es tenen presents els segOents 
aspectes: 1) La representativitat deis participants, on es dóna 
cabuda als sectors implicats en la política d'habitatge de la ciutat. 2)" 
La capacitat de reflexió i proposta en les polítiques d'habitatge 
que afecten la ciutat. 3) La contribució del Consell d'Habitatge 
Social de Barcelona en l'enfortiment de la cultura democratica i 
participativa a la ciutat. 

La Composició del Consell d'Habitatge Social, que recull la 
representació deis diferents sectors relacionats amb l'habitatge, 
integrara representants de la Generalitat i de I'Ajuntament, els 
Grups Municipals de I'Ajuntament, representants deis consells 
sectorials i organismes municipals, deis organismes i empreses 
públiques relacionades amb la planificació i construcció d'habitatge, 
de les entitats socials sense afany de lucre, associacions 1 entitats 
de suport social pera l'accés a l'habitatge, deis ens cooperativistes, 
del moviment ve'inal, deis Consell Socials de les Universitats, deis 
CoHegis i Associacions professionals, així com de diversos experts. 

--
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CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

REGLAMENT DEL CONSELL DE L'HABITATGE SOCIAL 
DEL CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

Maig de 2006 

Article 1.- Naturalesa i finalitat 

1.- El Consell de I'Habitatge Social és l'órgan consultiu i de participació del 
Consorci de I'Habitatge de Barcelona: 

2.- A partir de la informació, el debat i la proposta, el Consell de 
I'Habitatge Social té per finalitat exercir.les seves funcions consuttives i de 
participació en relació a les diferents accions i interessos vinculats a la 
planificació, la programació i la gestió de les polítiques d'habitatge a la 
Ciutat. 

Article 2.- Regim jurídic 

El Consell de I'Habitatge Social es régeix per aquest Reglament, pels 
· Estatuts del Consorci de I'Habitatge de Barcelona i, supletóriament, perles 

Normes reguladores de la participació ciutadana de I'Ajuntament de 
Barcelona. 

Article 3.- Funcions ' 

1.- Les funcions _del Consell de I'Habitatge Social són les següents: 

a) L'assessorament en tots aquells assumptes en els que la 
Comissió Permanent del Consorci de I'Habitatge de Barcelona, 
I'Ajuntament de Barcelona i .I'Administració de la Generalitat li 
demanin el seu dictamen. · 

b) Per mitja del President o Presidenta del Consorci i d'acord amb 
alió que preveu al respecte l'article 8.2 d'aquest Reglament, 
també poden demanar el dictamen del Consell de I'Habitatge 
Social, els Consells de Districte i els Consells Sectorials de 



Vif'I'R Generalitat 
W de Catalunya 

dP 

Ajuntament. de Barcelona 

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

I'Ajuntament de Barcelona, així com les assoc1actons 
representatives amb fins relacionats amb l'habitatge social. 

e) La formulació de propostes d'actuació adrec;ades al Consorci de 
I'Habitatge, a I'Ajuntament i a I'Administració de la Generalitat. 

d) L'informe, el seguiment i l'avaluació del compliment del Pla de 
I'Habitatge de Barcelona, del Pla de ·Rehabilitació de Barcelona, 
del Pla pel Dret a I'Habitatge de Catalunya i de la Llei pel Dret a 
I'Habitatge, i de les altres polítiques públiques d'habitatge de 
I'Ajuntament i de la Generalit~t a la Ciutat de Barcelona. 

e) L'informe deis avantprojectes 9'ordenances municipals, i d'altres 
disposicions de caracter general que afectin a l'habitatge. 

f) La participació en el procés de definició de nous indicadors 
vinculants en el mercat de l'habitatge a la Ciutat. 

g) La promoció de processos participatius, memories i informes 
participatius i el seu trasllat ·al Consell de Ciutat o als organs 
competents de I'Ajuntament o de I'Administració de la 
Generalitat. 

h) L'aprovació de la Memoria anual. 

i) L'aprovació del seu propi reglament de regim interior 
funcionament. 

j) L'elaboració de la proposta de projecte de secció pressupostaria 
del Consell per a la seva incorporació en el projecte de 
pressupost que aprovara 'el Consell de Govern t:Jel Consorci de 
l'~abitatge de Barcelona. 

k) Qualsevol altra funció de natu.ralesa consultiva o participativa que 
li encomani la Comissió Perrnanent del Consorci, o que es 
contempli entre les funcions deis consells sectorials ·establertes a 
les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana. 

2.- El Consell de I'Habita~ge Social compleix les seves funcions amb 
objectivitat i autonomia, tant envers del Consorci de I'Habitatge de 
Barcelona com de les Institucions que !'integren. 
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3.- Periodicament, i com a mínim un cop a l'any, el Consell ha de donar 
compte de la seva activitat a les entitats representades en el seu Plenari. 

Article 4.- Organització del Consell 

Són organs del Consell de I'Habitatge Social el Plenari, el President o 
Presidenta i el Vicepresident o Vicepresidenta, la Comissió Permanent i la 
Secretaria Tecnica 

Article 5.- Composició del Plenari 

1.- El Plenari del Consell de I'Habitatge Social estara integrat pels 
membres següents: 

a) Dos representants del Departament de la Generalitat amb 
competencies en materia d'Habitatge, i un representant de 
cadascun deis Departaments amb competencies en materia de 
Política Territorial, de Benestar Social i de Medi Ambient. 

b) Un regidor o regidora o representant de cada Grup Municipal de 
I'Ajuntament. 

'e) Un representant de cadascun. deis Ámbits de I'Administració 
municipal amb competencies en materia d'Habitatge, d'Urbanisme, 
de Benestar Social i de Medi Ambient. 

d) Un representant deis consells sectorials o organismes següents: 

i. 
ii. 
iii. 
iv. 
V. 
vi. 
vii. 
viii. 
ix. 

Consell Municipal de Benestar Social • 
Consell Assessor de la Gent Gran 
Consell Municipal de la Immigració 
Consell de la Joventut de Barcelona 
Consell de les Dones de Barcelona 
Consell Economic i Social de Barcelona 
I.nstitut Municipal de Persones amb Discapacitat 
Oficina per la No Discriminació 
Un representant de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de 
Barcelona 

e) Un representant deis organismes o empreses públiques següents: 
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i. El Patronat Municipal de I'Habitatge de Barcelona 
ii. L'Institut Catala del Sol 
iii. L'Institut Municipal d'Urbanisme 
iv. REGESA 
v. ADIGSA 
vi. L'Institut Municipal del Paisatge Urba i Qualitat de Vida 
vii. La Secció Catalana de I'Associació de Promotors Públics 

de Vivienda i Sol, AVS 

f) Les entitats sense afany de lucre següents: 

i. Fundació pel Foment de l'Habitatge Social de Caritas 
ii. 
iii. 
iv. 
V. 
vi. 

PROBENS . 
Fundació Família i Benestar Social 
Benallar 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne 
Arrels Fundació 

vii. Federació d'Associacions de Ve"ins de Barcelona 

g) Un representant de I'Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, i un de la Fundació un Sol Món de la Caixa d'Estalvis 
de Catalunya. 

h) Un representant de cada un deis ens cooperativistes següents: 

i. Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya 
ii. Habitatge Entorn, SCCL-Habitatge Social, SA, de CC.OO 
iii. Qualitat Habitatge Social, d'UGT 

' i) un· representant deis Consell Socials de les Universitats següents: ' 

i. Universitat de Barcelona 
ii. Universitat Politecnk:a de Barcelona 
iii. Universitat Autonom.a de Barcelona 
iv. Universitat "Pompeu Fabra" 
v. Universitat "Ramon LluW' 

j) Un representant deis Col·legis professionals 
següents: 

i. Col-legi d'Arquitectes de Catalunya 
ii. CoHegi d'Enginyers Industrials de Catalunya 

4 

Associacions 



~ Rlfi1 Generalitat 
tuW de Catalunya Aluntament ··de Barcelona 

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

iii. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tecnics de Catalunya 
iv. Cof.legi d'Advocats de Barcelona 
v. Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria 
vi. Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 

Socials de Catalunya 
vii. Col·legi d'Administradors de Finques 
viii. Cambra de la Propietat Urbana 
ix. Associació de Promotors Constructors Constructors 

d'Edificis de Barcelona i Província, APCE 

k) Un representant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i un 
altre de la seva Fiscalía. 

1) Fins a quátre experts designats per la Comissió Permanent del 
Consorci de I'Habitatge de Barcelona. 

2.- Els membres del Plenari del Consell de I'Habitatge Social són nomenats 
per la Comissió Permanent del Consord de I'Habitatge de Barcelona, a 
proposta de les respectives entitats i organitzacions. 

Article 6.- Funcionament del Plenari 

1.- El Plenari del Consell s'ha de reunir, com a mínim, dos cops a l'any en 
sessió ordinaria i, en sessions extraordinaries, sempre que el convoqui el 
President o Presidenta i quan ho sol·liciti una tercera part deis seus 
membres. · 

2.- L'ordre del dia de tetes les sessions el forma el president o presidenta 
i, junt ambla convocatoria de la sessió, s'han de notificar als membres del 
Consell amb quihze dies naturals d'antelació, llevat les sessions 
extraordinaries d'urgencia que a parer del president o presidenta ho 
justifiquin 

3.- Les sessions plenaries que es celebrin a instancia d'una tercera part 
deis membres del Consell, han de ser convocades pel President o 
Presidenta en el termini d'un mes, comptat des la data de presentació de 
la sol·licitud en el Registre de la Generalitat o I'Ajuntament. A més a més 
del punt o punts de l'ordre del dia que hagin proposat els vocals que 
sol·liciten la celebració de la sessió, el President o Presidenta n'hi pot 
afegir d'altres que cregui convenient tra~tar. 
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4.- El Plenari queda validament constitu'it amb l'assistencia de, com a 
mínim, un ten; deis seus membres amb designació en vigor. 

5.- A més a més deis seus membres, poden assistir a les sessions del 
Plenari del Consell, amb veu i sense vot, els membres de la Comissió 
Permanent del Consorci de I'Habitatge de Barcelona i el seu o la seva 
Gerent, així com el Secretari o Secretaria Tecnfc del mateix Consell. 

6.- Els acords del Plenari s'han d'adoptar per majoria deis assistents, 
podent-se formular vots particulars, per bé que el President o Presidenta 
ha de procurar que les decisions es preriguin per consens. 

7.- En allo que no estigui previst en el present Reglament, el 
funcionament del Plenari del Consell es regeix pel que esta establert a 
l'ordenament d'aplicació als organs col·legiats, per allo que disposa aquest 
Reglament. 

8.- Les funcions de secretaria del Consell són assumides pel Secretari o 
S~cretaria Tecnic o per un membre de la Secretaria Tecnica. 

Article 7.- Presidencia i vicepresidencia 

1.- La presidencia del Consell de I'Habitatge Social i del seu Plenari recau 
en el Regidor o Regidora de l'area de I'Ajuntament amb competencia en 
materia d'Habitatge. 

. 
2.- El President o Presidenta exerceix les funcions propies d'aquest carrec 
en un organ coJ.Iegiat. 

3.- El ConseW ha d'ele·gir entre els "seus membres un Vicepresident o 
Vicepresidenta, amb funcions de substitució del President o Presidenta i 
d'aquelles altres que el President li delegui. 

Article 8.- La Comissió Permanent 

1.- La Comissió Permanent esta integrada pel President o Presidenta, el 
Vicepresident o Vicepresidenta i fins a dotze membres més, pertanyents al 
Plenari i designats pel President o Presidenta d'entre els diferents sectors 
representants en el Plenari, previa consulta al mateix Plenari. A les 
reunions de la Comissió Permanent també hi ha d'assistir el Secretari o 
Secretaria Tecnic. 
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2.- Són funcions de la Comissió Permanent: 

a) Emetre els dictamens sol·licitats pels Consells de Districte i els 
Consells Sectorials o, si així ho considera convenient, elevar al 
Plenari les soHicituds de dictamen. · 

b) Admetre a tramit les sol·licituds de dictamen formulades per les 
associacions representatives amb fins relacionats amb l'habitatge 
social i, en el seu cas, emetre el dictamen o elevar la sol·licitud al 
Plenari. 

e) Fer el seguiment deis estudis, informes i dictamens en procés 
d'elaboració. 

d) Coordinar l'activitat de les comissions, les ponencies i els grups 
de treball. 

e) Elaborar el projecte de Memoria anual i sotmetre-la al Pl_enari del 
Consell pera la seva aprovació. 

f) Contractar consultories i . assistencies de professionals externs 
adre~ades als informes, estudis i dictamens que el Consell hagi 
d'emetre, dins . del límits quantitatius fixats en la secció 
pressupostaria del Consell en el pressupost del Consorci. 

g) Elaborar el projecte de s~cció pressupostaria del Consell per 
sotmetre'l a la consideració del Plenari. 

h) Propasar l'ampliació deis membres del Plenar¡ del Consell o la 
iñcorporació de nous organismes, entitats o persones i sotmetre
la al Plenari del Conse!l pera la seva aprovació. 

2.- La Comissió Permanent es reuneix amb la periodicitat que acordi i, 
com a mínim, tres cops a J'any. 

3.- La Comissió Permanent queda validament constitu"ida amb l'assistencia 
de la meitat deis seus membres. La Comissió Permanent podra convocar a 
les seves sessions de treball, en funció deis temes a tractar, amb veu 
sense vot, als membres del Plenari del Consell que consideri oportú. 

7 

' 



R1'll1 Generalitat 
WW de Catalunya 

<W 

Ajuntament. de Barcelona 

CONSORCI DE L'HABIT ATGE DE BARCELONA 

4.- Els acords de la Comissió Permanent s'han d'adoptar per majoria deis 
assistents, podent-se formular vots particulars, per bé que el President o 
Presidenta ha de procurar que les decisions es prenguin per consens. 

5.- En allo que no estigui previst en el present Reglament, ·el 
funcionament de la Comissió Permanentes regelx pel que esta establert a 
l'ordenament d'aplicació als organs col·legiats, per allo que disposa aquest 
Reglament. · 

Article 9.- Ponencies, comissions i grups de treball 

1.- El Plenari i la Comissió Permanent poden crear comissions, ponencies o 
grups de treball per al seguiment de determinats ass'umptes, plans o 
programes, designant d'entre deis seus membres aquells que les hagin 
d'integrar. · · 

2.- Per a l'elaboració de determinats informes o dictamens, el Plenari del 
Consell pot nomenar ponencies especials. 

3.- A les sessions i treballs de les comissions, ponencies i grups hi poden 
assistir els representants de les entitats interessades, tecnics i experts 
que la comissió, ponencia o grup de treball consideri convenient. 

Article 10.- La Secretaria Tecnica 

1.- La Secretaria Tecnica és l'organ de suport administratiu i tecnic del 
Consell i esta integrada per un Secretari o Secretaria Tecnic, designat per 
la Comissió Permanent, i pel personal que li adscrigui el Consorci d~ 
I'Har>itatge de Barcelona o' l'organisme que tingui encomanada la seva 
gestió. 

2.- Són funcions del Secretari o Secretaria Tecnic les de prestar 
assistencia al Plenari, a la Comissió Permanent i al President o Presidenta, 
així com a les ponencies, comissions i grups de treball, i mantenir les 
relacions ordinaries amb el Consorci de I'Habitatge, I'Ajuntament de 
Barcelona, I'Administració de la Generalitat i altres Administracions. 

3.- El Secretari o Secretaria Tecnic o algun deis membres de la Secretaria 
han d'assumir les funcions de secretariá del Consell i de la seva Comissió 
Permanent, així com de les comissions i ponencies que es creTn. 
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Article 11.- Recursos economics 

Peral compliment del seus fins, el Consorci de I'Habitatge de Barcelona ha 
de dotar economicament al Consell que, a aquests efectes, ha de comptar 
amb una secció pressupostaria propia en el pressupost del Consorci. 

Article 12.- Memoria anual 

1.- El Plenari del Consell de l'habitatge Social ha d'elaborar anualment una 
Memoria sobre les seves activitats, que incorporara un balan<; del seu 
treball, amb inclusió de les propostes i les observacions que cregui 
adients. 

2.- La Memoria anual ha de ser lliurada· a la Junta General del Consorci de 
I'Habitatge de Barcelona i al Consell de Ciutat. 

Disposició final 

Un cop aprovat per la Comissió Permanent del Consorci de I'Habitatge de 
Barcelona, aquest Reglament entrara én vigor el mateix dia de la seva 
publicació a la Gaseta Municipal. · 
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