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d’habitatge de protecció oficial 
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L’Ajuntament de Lleida té registre propi des del 2007 i ara es connectarà al de la 
Generalitat per compartir les dades dels sol�licitants de tot Catalunya 

  
El conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Francesc Baltasar, i l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, així com alcaldes d’altres poblacions de les Terres de Lleida, han signat aquest dilluns 
un conveni que permetrà que aquests ajuntaments puguin instal�lar una eina informàtica per 
poder accedir al registre únic de sol�licitants per a un habitatge social que ha creat la Generalitat. 
El Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar el text d’aquest conveni en data de 23 de desembre 
del 2009. 
 
Des del 2007, la Paeria, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme i l’Oficina Local d’Habitatge 
té un registre propi i ara, amb aquest conveni, s’adhereix al registre únic de la Generalitat, que el 
connectarà amb tot Catalunya. Hores d’ara, s’està fent el bolcatge de les dades dels sol�licitants 
de què disposa l’OLH en aquest registre únic. L’Oficina Local d’Habitatge gestiona les sol�licituds 
que es fan tant de forma presencial com on line d’aquelles persones que estan interessades en 
optar a un habitatge social. Així, els interessats reben informació de totes les promocions i 
adjudicacions d’habitatge amb protecció pública i se’ls convoca cada cop que s’adjudica una 
promoció en funció de les característiques de cada habitatge i els requisits dels sol�licitants.  
 
Ara, amb l’adhesió a aquest registre únic es pretén unificar la informació que rebin els 
sol�licitants, obrint més possibilitats i opcions per a aquelles persones que volen optar a un 
habitatge de protecció oficial, tant de compra com de lloguer. La llei catalana de dret a 
l’habitatge, aprovada al desembre del 2007 pel Parlament de Catalunya, disposa que les 
administracions locals que ho considerin convenient es poden adherir. L’objectiu és conèixer 
l’abastament real de la demanda de vivendes protegides a tot el territori català i atendre, així, 
amb més rigor les necessitats a cada comarca o municipi. La Generalitat va crear l’estiu passat un 
decret, que va entrar en vigor al setembre, que creava el registre únic de sol�licitants d’habitatges 
protegits per coordinar les diferents demandes, en el qual apareixeran els aspirants a un pis 
d’HPO que s’han apuntat tant als ajuntaments com a la Generalitat.  

 

 



 
 
 

 


