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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya rep 43 
habitatges de Bankia per destinar-los a lloguer 
social 
 

 Amb aquest lliurament, Bankia ja ha entregat a l’Agència 340 dels 530 
habitatges acordats amb aquesta finalitat 

 
 Les dues parts van signar el 2014 el primer conveni  per a la cessió de 230 

habitatges i el 2018 van acordar una altra cessió de 300 immobles 
addicionals 
 

 Dels 43 pisos, 37 estan situats a Lleida; un Barcelona; un altre a Terrassa, 
dos a Tarragona; un a Girona, i un darrer a Anglès 
 

 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, depenent de la Secretaria de l’Agenda Urbana 
i Territori, ha rebut 43 dels habitatges dels que té cedits per conveni amb Bankia i que 
es destinaran a lloguer social. Del total de pisos, 37 estan situats a Lleida; un a 
Barcelona; un altre a Terrassa; dos a Tarragona; un a Girona, i un darrer a Anglès. 
 
El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, ha apuntat que 
“l’Agència està treballant amb diverses entitats financeres per aconseguir 
ampliar el parc d’habitatge públic. Actualment, tenim conveni amb 8 entitats per 
a la cessió de 4.310 habitatges, dels quals ja ens han lliurat més del 80%”. 
 
Aquest lliurament reforça la línia de treball que es va iniciar l’any 2014 entre ambdues 
parts amb la signatura d’un acord pel qual l’entitat bancària es comprometia a cedir 
l’ús de 230 habitatges a l’Agència. Posteriorment, el 2018, es va ampliar aquest 
conveni amb el  compromís per part de Bankia de cedir la gestió de 300 habitatges 
més. Amb el lliurament d’avui, l’entitat financera ja ha entregat a l’Agència 340 pisos.  
 
L’Agència de l’Habitatge s’encarrega de dur a terme el procés d’adjudicació a les 
famílies que compleixin els requisits, intervé com arrendadora en els contractes i 
gestiona el cobrament del lloguer dels inquilins. 
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Per incrementar el parc d’habitatge públic, que permet afavorir l’accés a les famílies 
amb més dificultats, l’Agència de l'Habitatge de Catalunya ha signat acords amb 
diverses entitats financeres. 
 
 Habitatges conveniats Habitatges efectivament 

cedits 
Catalunya Caixa 400 128 
Bankia 530 340 
Sareb 930 930 
UCI 100 62 
BBVA 1800 1750 
Caixabank 200 143 
Criteria Caixa 300 213 
Abanca 50 10 
TOTAL   4.310 3.576 

 
 
A l’acte de formalització del lliurament hi han participat el director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt; el director de Promoció de l’Habitatge de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Albert Toledo; la directora de Recuperacions de 
la Direcció Territorial de Bankia a Catalunya, Lidia Balaciart, i el director de Zona de 
Barcelona Oest de Bankia, Francisco Serrano.  
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