
 

 

 

Gràcia tindrà nous habitatges 

assequibles de lloguer per a joves i 

gent gran gràcies a l’acord entre 

l’Ajuntament i l’Obra Social "la Caixa"   

� L’Obra Social "la Caixa" construirà una promoció de 62 pisos per  a 

joves i gent gran i una escola bressol. L’immoble s’aixecarà al 

solar on s’ubicava l’edifici de l’antiga Escola Universitària 

d’Infermeria Santa Madrona (Escorial, 177) 

� L’acord estableix la cessió a l’Ajuntament del solar propietat de "la 

Caixa"  i la constitució d’un dret de superfície per un termini de 52 

anys. Acabat el termini els equipaments passaran a ser de 

titularitat municipal 
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Acord per fer habitatges dotacionals  

L’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social "la Caixa" van signar, el passat 14 de gener, 
un conveni urbanístic per impulsar conjuntament una promoció d’habitatges 
dotacionals a l’emplaçament de l’antiga Escola Universitària d’Infermeria Santa 
Madrona, al carrer de l’Escorial, 177 (barri de la Salut, districte de Gràcia).  
 
Aquest acord parteix de l’objectiu comú de l’Obra Social "la Caixa" de promoure i 
gestionar habitatges de lloguer assequible i l’interès de l’Ajuntament de Barcelona 
d’ampliar i  consolidar el parc d’habitatges dotacionals públics a la ciutat en el marc del 
Pla d’Habitatge. 
 
Per fer-ho possible, l’Ajuntament de Barcelona tramitarà una modificació puntual 
del PGM (Pla General Metropolità) per a la qualificació urbanística de la finca, 
actualment qualificada d’equipament privat (7a), com a sistema d’habitatge 
dotacional (HD/7). 
 
Per la seva banda, l’Obra Social "la Caixa", propietària d’aquest solar, cedirà la 
totalitat del sòl a l’Ajuntament de Barcelona, i aquest constituirà sobre 
l’esmentada finca un ‘dret real de superfície’  per un termini de 52 anys, per tal que 
l’Obra Social pugui construir i gestionar els futurs habitatges dotacionals, produint-se la 
reversió a favor de l’Ajuntament de l’edificació i de les instal·lacions, en bon estat de 
funcionament, un cop transcorregut aquest termini. 
 
 
 

 
 
Plànol d’emplaçament 
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Construcció de 62 habitatges per a gent 

jove i gent gran i una escola bressol      

El nou immoble que construirà l’Obra Social "la Caixa" comptarà amb 62 habitatges 
que es destinaran als col·lectius amb més dificultats d’accés a un habitatge: els 
joves d’entre 18 i 35 anys i les persones més grans de 65 anys. Aquesta promoció, 
que s’aixecarà a la confluència de la Travessera de Dalt amb el carrer de l’Escorial, és 
la primera promoció d’habitatge dotacional per a joves que es construeix al 
districte de Gràcia i la segona d’habitatge dotacional per gent gran, després que el 
passat 3 de febrer es posés la primera pedra dels 32 habitatges per a gent gran que el 
Patronat Municipal de l’Habitatge està construint al solar de l’antiga sala de festes 
‘Cibeles’.  
 
La previsió de "la Caixa" és que les obres s’iniciïn el 2 de gener de 2011, d’acord amb 
els terminis previstos per l’Ajuntament per al planejament urbanístic i la concessió de 
llicències. 
 
 
Als baixos de l’edifici l’Obra Social "la Caixa" hi construirà un local per tal que 
l’Ajuntament de Barcelona pugui instal·lar-hi una escola bressol amb una superfície 
interior d’uns 697 m² construïts i amb un pati exterior de 245 m². Amb aquest 
equipament, el districte de Gràcia seguirà la línia d’incrementar les places d’escola 
bressol al territori. Durant aquest mandat s’han inaugurat l’escola bressol Sant Medir i 
l’escola bressol Galatea, guanyant espais per dotar de serveis als ciutadans i doblant 
les places que hi havia a l’inici de mandat.  
 
D’acord amb les condicions que es fixaran en la modificació del Pla General 
Metropolità, la part destinada a habitatge dotacional serà com a màxim de 4.800 m2 de 
superfície construïda sobre rasant. 
 

� Condicions d’edificació  
 

� Superfície de sòl: 1.092 m2  
� Sostre màxim: 4.800 m2 st. 
� Nombre màxim d’habitatges dotacionals: 62 
� Tipus d’ordenació:  Dos edificis amb planta baixa comuna  
� Nombre de plantes: PB5 / PB+7 
� Alçada màxima: 19,55 m/  25,75 m  

 
  
Segons l’avantprojecte, l’edificació (distribuïda en dos blocs amb vistes al carrer de 
l’Escorial, de Sors, i Travessera de Dalt) comptarà amb pisos d’uns 50 m² de 
superfície útil.  
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Façana Travessera de Dalt 

 

 
Planta tipus 
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Planta baixa 

 
 
 

� Per accedir als habitatges caldrà estar inscrit al 
Registre 

 
D’acord amb les previsions de l’Obra Social "la Caixa", el període per fer les sol·licituds 
està previst iniciar-se a finals del 2011; per optar-hi es requeriran dos anys 
d’empadronament a la ciutat de Barcelona, així com estar inscrit  en el  Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona. 
 
Els contractes d’arrendament dels habitatges s’ajustaran als criteris fixats per la 
legislació sobre habitatges de protecció oficial amb destinació a lloguer. Es faran per 
un període inicial de 5 anys, renovables en cas de continuar complint amb els requisits 
de la normativa.   
 
El preu del lloguer serà inferior al del mercat d’habitatges de protecció oficial, no 
superant els 300 euros mensuals (IBI i despeses comunitàries a banda). 
 
Els habitatges es destinaran única i exclusivament a habitatge actual i en cap cas es 
podran destinar a segona residència o a un altre ús. 
 
 
 

� 232 habitatges assequibles impulsades 
conjuntament a la ciutat de Barcelona   

 
 
La col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social "la Caixa" ha permès 
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impulsar conjuntament un total de 232 pisos en el marc del Pla de l’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona i del programa d’Habitatge Assequible de "la Caixa" a la 
Ciutat Comtal.  
 
Es tracta de les promocions (finalitzades i adjudicades) del carrer de Pallars, 336 
(Districte de Sant Martí), amb 143 pisos adreçats a gent jove; la del carrer de Sant 
Adrià, 103 (barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu), amb 27 habitatges 
destinades a persones de més de 65 anys; i la que properament s’iniciarà en el solar 
del carrer de l’Escorial, 177 (Districte de Gràcia), amb 62 habitatges, adreçada a gent 
jove i gent gran.  
 
 

Cinc anys del programa d’Habitatge Assequible per a joves, gent gran i 

famílies 

 
"la Caixa" edificarà més de 4.000 immobles 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 710 milions d’euros.  
 
La primera part de la iniciativa, adreçada als joves i a la gent gran, es desenvolupa en 
tres fases que sumen més de 3.000 pisos. Els sòls emprats procedeixen, en alguns 
casos, d’acords amb els ajuntaments. Actualment s’han lliurat un total de 1.734 
habitatges i està previst lliurar-ne 348 més durant el 2010.  
 
El programa està construint 1.000 habitatges més destinats a famílies, obtinguts a 
partir d’acords assolits amb 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. 
 
 

Un compromís amb les necessitats socials  
 
El foment de l’ocupació entre col·lectius desfavorits, 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 2010. 
L’objectiu fonamental: donar oportunitats a les persones.  

 

 

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/ 


