
 

Nota de premsa 

 

 

La iniciativa respon al conveni de col·laboració per al foment d’un parc 

d’habitatges socials en règim de lloguer subscrit l’any 2008 amb l’Ajuntament 
 

 

L’Obra Social ”la Caixa” lliura les 
claus de 168 habitatges de lloguer 

assequible a l’Hospitalet 
 

 

• L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, i el director general de la 

Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han lliurat avui les claus d’una 

promoció de 168 habitatges de lloguer assequible. 

 

• Els pisos, situats a la Porta Nord, tenen una superfície útil d’entre 73 

i 79 metres quadrats i el seu lloguer serà de 540 euros mensuals, 

inclòs l’aparcament (IBI i despeses comunitàries a banda).  

 

• Aquesta promoció se suma als 112 pisos de lloguer assequible 

situats al solar de l’antiga fàbrica Indo i que l’Obra Social ”la Caixa” 

va lliurar el setembre del 2010. 

 

 

L’Hospitalet, 24 de gener de 2014. L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, i 

el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han lliurat les 

claus de 168 habitatges de lloguer assequible situats a la Porta Nord. En 

aquest acte ha assistit també el conseller delegat d’Habitatge Assequible de 

l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Cabré.  

 

La promoció se situa a la carretera de Collblanc, núm. 157, i tots els pisos 

tenen tres habitacions i plaça d’aparcament vinculada. Els habitatges, amb 

una superfície útil d’entre 73 i 79 metres quadrats, tenen un preu de lloguer de 

540 euros mensuals, inclòs l’aparcament (IBI i despeses comunitàries a 

banda).  

 

Un total de 2.361 persones van presentar una sol·licitud per optar a aquests 

pisos, que s’han adjudicat per rigorós sorteig entre els sol·licitants que 

complien els requisits establerts. Els contractes d’arrendament tindran una 



validesa de cinc anys, període prorrogable en cas que l’arrendatari compleixi 

els requisits establerts en la normativa de protecció oficial. 

 

Aquesta promoció se suma als 112 pisos situats al solar de l’antiga fàbrica Indo 

i que l’Obra Social va lliurar el setembre del 2010. Els habitatges tenen una 

superfície útil d’entre 42 i 56 metres quadrats, una o dues habitacions i 

plaça d’aparcament vinculada. La promoció consta de dos blocs continus, la 

façana principal dels quals dóna a l’avinguda del Carrilet de l’Hospitalet.  

 

Els pisos de l’Obra Social ”la Caixa” a l’Hospitalet, com la resta d’edificacions 

del programa d’Habitatge Assequible de l’entitat, es construeixen sota criteris 

de funcionalitat i sostenibilitat amb l’objectiu de minimitzar el consum 

d’energia i facilitar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.  

 

La construcció d’aquestes promocions s’emmarca en el conveni de 

col·laboració per al foment d’un parc d’habitatges socials en règim de lloguer 

subscrit el febrer de l’any 2008 entre l’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de 

l’Hospitalet. 

 

 

Deu anys del programa d’Habitatge Assequible  

 

L’any 2004, l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa el programa d’Habitatge 

Assequible amb l’objectiu de facilitar l’emancipació dels joves i oferir un 

habitatge digne a la gent gran. Dirigit a persones de fins a 35 anys i més 

grans de 65, el projecte ja ha assolit la construcció i entrega de 3.000 pisos. 

 

L’any 2009, i en resposta a la nova conjuntura econòmica, l’Obra Social va 

ampliar el programa amb 1.100 habitatges més, en aquest cas especialment 

orientats a famílies. L’objectiu era contribuir a reactivar el sector de la 

construcció reprenent promocions aturades per la crisi. 

 

Així doncs, en total ”la Caixa” ha construït 4.100 pisos arreu de l’Estat en el 

marc del programa d’Habitatge Assequible de l’Obra Social. 

 

A més s’hi han d’afegir els 4.000 pisos del programa de Lloguer Solidari, 

dirigit a famílies que han vist com els seus ingressos es reduïen a 

conseqüència de la crisi i que tenen dificultats per accedir a un habitatge. La 

renda mensual d’aquests pisos se situa entre els 85 i els 150 euros. 

 



Actualment, el Grup ”la Caixa” disposa de més de 13.000 habitatges socials 

repartits per tot l’Estat.  

 

 

Més informació: 

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Habitatge Social 

http://obrasocial-lacaixa.com/ca/vivienda-asequible/home 

 


