
 

 

Nota de premsa 
 
 
 

L’entitat financera destina 720 milions d’euros al projecte amb l’objectiu de 
reactivar el sector de la construcció 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” construeix més de 
1.100 pisos de lloguer destinats a famílies en 
el marc del programa d’Habitatge Assequible 

 
 

• L’entitat financera preveu construir un total de 17 promocions, la 

majoria procedents d’acords assolits amb els promotors per 

cancel·lar deute, en sis comunitats autònomes: Catalunya, País 

Basc, Cantàbria, Múrcia, Comunitat de Madrid i Andalusia.  

 

• Aquestes s’afegeixen als 3.000 pisos que es construeixen des del 

2004 gràcies al programa d’Habitatge Assequible, per a joves de 18 a 

35 anys i persones més grans de 65, i dels quals ja se n’han 

adjudicat 2.777. Així doncs, en total l’Obra Social "la Caixa" 

construirà més de 4.000 habitatges arreu de l’Estat fins al 2012.     

 

• El preu de lloguer dels pisos serà inferior al del mercat de protecció 

oficial, i les seves característiques (més de 60 m², amb dues o tres 

habitacions) els fan especialment adients per a famílies.   

 

• Transcorregut un període de lloguer de deu anys, els arrendataris 

tindran l’opció de comprar el pis a un preu de venda inferior al que 

s’estableixi per als  habitatges de protecció oficial. 

 

 

Barcelona, 17 de març de 2011. – El director general de la Fundació ”la 

Caixa”, Jaume Lanaspa, i el conseller delegat d’Habitatge Assequible de l’Obra 

Social ”la Caixa”, Jaume Cabré, han anunciat avui a Barcelona la construcció 

de 17 promocions de pisos destinats a famílies. L’entitat financera concreta 

així les edificacions que conformaran l’ampliació del programa d’Habitatge 

Assequible, iniciada  l’any 2009. 



 

Les noves edificacions se situaran en sis comunitats autònomes: Catalunya 

(10), Comunitat de Madrid (1), País Basc (3), Cantàbria (1), Regió de Múrcia (1) 

i Andalusia (1). La majoria procedeixen d’acords assolits amb els promotors per 

cancel·lar deute, amb l’objectiu de reactivar promocions congelades arran 

de la crisi. D’aquesta manera, l’entitat financera posa els seus actius 

immobiliaris al servei de l’Obra Social amb l’objectiu de donar resposta a les 

necessitats dels ciutadans.   

 

Promocions Habitatges 

Catalunya  

Barcelona 30 

Vila-seca 54 

Terrassa 22 

Olot  23 

Tarragona 55 

Badalona 46 

Banyoles 62 

L’Hospitalet de Llobregat 186 

Sant Just Desvern 30 

Sentmenat 91 

Comunitat de Madrid  

Pinto 166 

País Basc  

Bilbao 18 

Bilbao 25 

Vitòria 96 

Cantàbria  

Santander 105 

Regió de Múrcia  

Múrcia 48 

Andalusia  

Còrdova 85 

    

Total 1.142 

 

 



El preu de lloguer dels pisos serà inferior al del mercat de protecció oficial, i les 

seves característiques (més de 60 m², amb dues o tres habitacions) els fan 

especialment adients per a famílies.   

 

Requisits 

 

L’adjudicació dels 1.142 nous habitatges, 197 dels quals ja estan atribuïts, es 

realitzarà mitjançant un rigorós sorteig davant de notari entre tots els 

sol·licitants que compleixin els requisits establerts en el reglament de cada 

promoció: 

 

⇒ Ser major d’edat.  

⇒ Tenir uns ingressos màxims no superiors a 4,5 vegades el valor 

ponderat de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples). 

⇒ Acreditar uns ingressos mínims o bé constituir un aval.  

⇒ No tenir cap habitatge en propietat.  

 

La durada del lloguer serà de cinc anys prorrogables, sempre que l’arrendatari 

continuï complint amb els requisits del règim de protecció oficial. A més a més,  

tret que el sòl procedeixi de convenis específics amb ajuntaments que ho 

regulin, no s’exigiran els requisits d’empadronament habituals en el mercat de 

protecció oficial. 

 

Quan el període de lloguer arribi als deu anys, els arrendataris tindran l’opció 

de comprar l’habitatge a un preu de venda inferior al que s’estableixi per als  

habitatges de protecció oficial. 

 

Les persones interessades a optar a un pis podran sol·licitar-lo a través del web 

http://www.fundacio.lacaixa.es/ambitos/viviendaasequible/solicitud_ca.html o bé 

en qualsevol oficina de ”la Caixa”, seguint el calendari proporcionat per a 

cadascuna de les promocions a la mateixa pàgina web.  

 

En les promocions emmarcades en l’ampliació del programa d’Habitatge 

Assequible, com en la resta d’edificacions de l’Obra Social ”la Caixa”, es 

seguiran criteris de funcionalitat i sostenibilitat, amb l’objectiu de minimitzar el 

consum d’energia, així com per facilitar l’accessibilitat a les persones amb 

mobilitat reduïda.   

 

 

 



Més de 4.000 pisos arreu de l’Estat 

 

Amb l’ampliació del programa d’Habitatge Assequible, ”la Caixa” referma el 

compromís adquirit l’any 2004 per tal de facilitar l’accés a l’habitatge a joves de 

18 a 35 anys i a persones més grans de 65. El nombre de pisos destinats 

específicament a aquests dos col·lectius s’eleva a quasi 3.000 a tot l’Estat, 

2.580 dels quals ja s’han adjudicat. 

 

Promocions Habitatges 

Barcelona (Pallars) 143 

Madrid (Vallecas I) 110 

Madrid (Vicálvaro) 148 

Vilanova i la Geltrú 64 

Mollet del Vallès 100 

Barcelona (Bon Pastor) 27 

Sentmenat  57 

Sitges  113 

El Vendrell 71 

Cornellà de Llobregat 63 

Vic 104 

Palau Solità i Plegamans 30 

Tordera 54 

Madrid  (Vallecas II) 110 

Girona  90 

Málaga  98 

Arrasate 148 

Salou  80 

Sitges  124 

L’Hospitalet de Llobregat  112 

València  134 

Sevilla  102 

Reus  90 

Lleida  166 

Cornellà de Llobregat  60 

Sant Feliu de Llobregat  72 

Sant Just Desvern  110 

Mataró  78 

Terrassa 128 

Viladecans  110 

Barcelona (Gràcia)  62 

       

Total  2.958 



Així doncs, en total "la Caixa" construirà més de 4.000 pisos arreu de l’Estat 

fins al 2012 en el marc del programa d’Habitatge Assequible de l’Obra Social, la 

qual cosa representa una inversió de 720 milions d’euros.     

          

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  


