
 

 

Nota de premsa 
 
 
 

L’entitat destinarà 150 milions d’euros al projecte, que es sumen als 420 milions 
dedicats a 3.000 habitatges de lloguer per a joves i majors de 65 anys 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” amplia el programa 
d’Habitatge Assequible amb 1.000 nous 

pisos de lloguer per a famílies 
 
 

• L’ampliació es desenvoluparà a partir d’acords assolits amb els 

promotors 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.  
 
• El preu de lloguer dels immobles serà inferior al del mercat de 

protecció oficial, i tant el plantejament com la seva superfície 

(superior als 60 m2, amb dues o tres habitacions) els fan 

especialment adients per a famílies.  
 
• La primera promoció d’aquesta ampliació del programa de l’Obra 

Social ”la Caixa” es construirà al municipi de Sentmenat (Vallès 

Occidental), on s’aixecaran més de 150 pisos amb una superfície útil 

d’entre 65 i 80 metres quadrats i dues o tres habitacions.  

 

• La nova proposta de l’entitat fa extensible a més col·lectius el 

compromís adquirit per ”la Caixa” a través del programa d’Habitatge 

Assequible, que ja construeix 3.000 pisos destinats a joves d’entre 

18 i 35 anys i persones majors de 65.  

 

 

Barcelona, 1 d’abril de 2009. – 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 presentat avui a Barcelona l’ampliació 
del programa d’Habitatge Assequible impulsat per l’entitat. La iniciativa, que 
promourà 1.000 nous pisos a tot Espanya fins al 2012, se suma als 3.000 



immobles que la institució ja construeix per a joves d’entre 18 i 35 anys i 
persones majors de 65, alhora que fa extensiu a nous col·lectius el 
compromís adquirit per ”la Caixa” a través del programa d’Habitatge 
Assequible, posant especial èmfasi en les famílies.  
 
L’entitat destinarà 150 milions d’euros al desplegament d’aquesta ampliació, 
que se sumen als 420 milions que l’Obra Social ”la Caixa” dedica des de l’any 
2004, i fins al 2012, a construir 3.000 pisos a tot l’Estat.  
 
L’extensió del programa d’Habitatge Assequible es desenvoluparà també 
arreu d’Espanya, en aquest cas a partir d’actius procedents d’acords assolits 
amb els promotors per tal de cancel·lar deute. Així doncs, ”la Caixa” 
reactivarà promocions ara congelades a causa de la conjuntura econòmica 
traspassant la seva gestió a l’Obra Social per tal de facilitar als ciutadans 
l’accés a un habitatge.  
 
El preu del lloguer dels immobles serà inferior al del mercat, preferentment 
per sota del valor establert en la normativa d’habitatge de protecció oficial 
(HPO).  
 
 
Procés àgil i flexible 

 
En la línia dels plantejaments de la resta del programa d’Habitatge 
Assequible, l’adjudicació dels 1.000 nous immobles 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. Els qui vulguin 
optar a un pis podran inscriure’s en qualsevol moment acudint a les oficines 
de ”la Caixa” o bé a través d’internet. Els sorteigs es convocaran 
periòdicament i les llistes d’espera de sol·licitants seran vàlides durant un 
període d’entre tres i sis mesos. L’entitat aposta així per un procés 
d’adjudicació àgil, flexible i orientat a la situació actual del mercat.    
 
La voluntat de facilitar el procés també es reflecteix en els requisits establerts 
per sol·licitar un dels habitatges de l’Obra Social ”la Caixa”. S’haurà de 
disposar d'una renda mínima tal que el lloguer anual no podrà ser superior al 
30% d’aquesta. En el cas de no disposar d’aquests ingressos mínims, aquest 
requisit podrà ser substituït per un aval. 
 



Quant als ingressos màxims, i d’acord amb la normativa de l’habitatge de 
protecció oficial, aquests no podran ser superiors a 5,5 vegades el valor de 
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).  
 
A més, i excepte que el sòl procedeixi de convenis específics amb 
ajuntaments que ho regulin, no s’exigiran els requisits d’empadronament que 
se sol·liciten habitualment. 
 
En les promocions emmarcades en l’ampliació del programa d’Habitatge 
Assequible, com en la resta d’edificacions de la iniciativa 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.   
  
Amb l’extensió del programa, doncs, ”la Caixa” referma la seva voluntat de 
facilitar als ciutadans l’accés a un habitatge, de manera que no només joves 
de fins a 35 anys i persones majors de 65 puguin gaudir d’aquests 
avantatges, sinó que també estiguin a l’abast d’altres col·lectius i de tot tipus 
de famílies, sense limitació de membres.  
 
 
Principals característiques de l’ampliació 

 

Destinataris Qualsevol persona major de 18 
anys, posant especial èmfasi en 
les famílies, sense limitació de 
membres. 

Preu Rendes inferiors a les del mercat 
i inferiors al que s’estableix en la 
normativa d’habitatge de 
protecció oficial.  

Durada dels contractes Cinc anys, prorrogables.  

Habitatges Més de 60 m² útils, normalment 
amb dues o tres habitacions i 
plaça d’aparcament inclosa.  

Ingressos màxims 5,5 vegades el valor de l’IPREM. 
No es podrà ser titular  de cap 
altra propietat. 



Ingressos mínims S’haurà de disposar d'una renda 
mínima tal que el lloguer anual 
no podrà ser superior al 30% 
d’aquesta. En cas contrari podrà 
substituir-se per un aval. 

Procés d’adjudicació Continu, basat en criteris de 
transparència i equitat. 

 
 
Primera promoció a Sentmenat 

 
La primera promoció d’aquesta ampliació del programa d’Habitatge 
Assequible de l’Obra Social ”la Caixa” s’edificarà a Sentmenat (Vallès 
Occidental), on s’aixecaran més de 150 habitatges. Concretament, els 
immobles es construiran en dues fases, en un solar ubicat a Can Vilar, a 
l’entrada del municipi. Els pisos tindran una superfície útil d’entre 65 i 80 
metres quadrats, amb dues o tres habitacions. L’inici de les obres està previst 
per finals d’aquest any. 
 
El preu mig de lloguer se situarà al voltant de 525 euros mensuals i inclourà 
plaça d’aparcament i traster.  
 
Situat a 35 quilòmetres de Barcelona, Sentmenat es veurà beneficiat per la 
construcció del quart cinturó, el traçat del qual preveu un accés exclusiu per a 
aquest municipi. La nova infraestructura viària millorarà les comunicacions de 
Sentmenat tant amb Barcelona com amb la resta de l’àrea metropolitana.  
 
Aquesta primera promoció 
s’afegeix als pisos construïts 
també a Sentmenat en el marc 
del programa d’Habitatge 
Assequible. Concretament, 
l’entitat va edificar, en la 
primera fase de la iniciativa, 57 

immobles per a joves d’entre 
18 y 35 anys i persones majors 
de 65. Els seus inquilins en van rebre les claus el maig de 2007 i paguen un 
lloguer mensual de 240 euros, inclòs l’aparcament. Més de 1.100 persones 
van presentar una sol·licitud per accedir a aquests habitatges. 
    



     

Cinc anys del programa per a joves i gent gran 

 
Aquests 1.000 nous pisos de lloguer 
assequible se sumen als més de 3.000 
immobles que ”la Caixa” edificarà arreu 
de l’Estat fins al 2012 en el marc del 
programa d’Habitatge Assequible de 
l’Obra Social. La iniciativa, destinada a 
joves i gent gran, es desenvolupa en tres 
fases que comporten una inversió total 
de 420 milions d’euros. Els sòls emprats 

procedeixen d’acords amb els ajuntaments.  
 
D’aquest parc d’habitatges format per 3.043 immobles se n’han lliurat ja 
pràcticament 1.300. Uns altres 870, ara en construcció, s’entregaran als seus 
inquilins al llarg d’aquest any i del proper, mentre que l’adquisició de sòl per 
poder lliurar-ne 889 més abans de l’any 2012 ja està pràcticament tancada.  
 
En la primera fase del programa (2004-2006) s'han construït i entregat 13 

promocions: 11 a Catalunya i 2 a Madrid, que sumen un total de 1.084 

habitatges.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la segona fase del programa (2007-2009), l’Obra Social ”la Caixa"  està 
construint 998 habitatges, alguns dels quals ja s’han entregat, repartits en 10 

promocions ubicades en diferents comunitats: Catalunya, Madrid, Andalusia, 
Comunitat Valenciana i País Basc.  
 
El programa consta d’una tercera fase (2010-2012) en la qual es construiran, 
al marge dels pisos pensats especialment per a famílies,  961 habitatges 

més, els convenis dels quals ja s’han signat amb els diferents ajuntaments i 
s’estan iniciant les obres aquest mateix any. 
 
El nombre de sol·licituds rebudes només en la primera fase del programa va 
ascendir a 48.683, la qual cosa representa 36 peticions per cada pis. En el 
cas de les promocions de les ciutats de Madrid i Barcelona, aquest 
percentatge es dobla, fins arribar a les 74 sol·licituds per habitatge.   
 

PROMOCIÓ PROVÍNCIA HABITATGES 

Cornellà Barcelona 63 

Palau-Solità i 

Plegamans 

Barcelona 30 

Barcelona –  

Bon Pastor 

Barcelona 27 

Vic Barcelona 104 

Vilanova i la Geltrú Barcelona 64 

Sentmenat Barcelona 57 

Mollet del Vallès Barcelona 100 

Sitges Barcelona 113 

Barcelona – Pallars Barcelona 143 

El Vendrell Tarragona 71 

Tordera Girona 54 

Madrid – Vallecas Madrid 110 

Vicálvaro Madrid 148 

 
Total: 13 promocions 

  
1.084 



Tots els habitatges estan ubicats en capitals de província, àrees 
metropolitanes i altres municipis amb dèficit d'habitatges d'aquestes 
característiques. 

Els requisits bàsics d'accés són: 

- L'edat: joves majors d'edat i menors de 35 anys, i persones més 
grans de 65 anys.  

- L'empadronament: s'estableix en el reglament aplicable per a 
cada promoció.  

- Els ingressos de la Unitat Familiar o Convivencial no poden ser 
superiors a 4,5 vegades el valor de l’IPREM (aquest valor es 
ponderarà d'acord amb la normativa vigent). Així mateix, s’haurà de 
disposar d'una renda mínima tal que el lloguer anual no podrà ser 
superior al 30% d’aquesta.  

- El sol·licitant no podrà formar part de cap unitat familiar de més 
de dos membres. Se n’acceptarà un tercer, sempre que sigui 
menor de cinc anys.  

- La no titularitat de propietat: ni el sol·licitant, ni cap altre membre 
de la unitat familiar, no podrà ser titular de cap altre habitatge.  

Així mateix, els habitatges s'adjudiquen mitjançant sorteig davant notari entre 
totes les sol·licituds presentades, sempre que el sol·licitant compleixi amb 
tots els requisits establerts en el reglament d'adjudicació corresponent a cada 
promoció. 

Els habitatges, amb una superfície aproximada de 40-50 m2, es construeixen 
minimitzant els consums d'energia, i no s'utilitzaran materials perillosos per a 
la salut i el medi ambient. Així mateix, els habitatges seran accessibles, 
visitables i adaptables.  

Hi ha dues tipologies de pisos: 

- Habitatges d'una habitació 
de matrimoni, cuina office, 
sala d'estar i menjador, i 
previsió de safareig.  

- Habitatges de dues 

habitacions (una de principal 
i una d’individual), cuina 
office, sala d'estar i 



menjador, i previsió de safareig.  

Els lloguers per a joves tindran una durada de cinc anys, mentre que per a 
les persones grans seran prorrogables a petició de l’inquilí, sempre que 
continuï complint els requisits d’accés establerts en la normativa.  

 

Un compromís amb les necessitats socials  

 

L’any 2008, ”la Caixa” va assignar a la seva Obra Social una dotació de 500 
milions d’euros. Per al 2009, l’entitat mantindrà aquest nivell d’inversió com a 
constatació, ara més que mai, del seu compromís amb les necessitats de les 
persones.  
 
El foment del treball entre col·lectius desafavorits, l’atenció a les persones amb 
malalties avançades i els seus familiars, la promoció de la vacunació infantil en 
els països amb rendes baixes i la concessió de microcrèdits socials o financers 
a través de MicroBank són, juntament amb el programa de superació de la 
pobresa infantil, CaixaProinfància, algunes de les prioritats estratègiques de 
l’Obra Social per al 2009. L’objectiu fonamental: donar oportunitats a les 
persones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ampliar aquesta informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social "la Caixa" 

Neus Contreras – 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Jesús N Arroyo – 629 79 12 96 

La sala de premsa multimèdia de l’Obra Social “la Caixa”, 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial conté imatges i declaracions per 

il·lustrar aquesta informació, així com documentació addicional.  


