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S’han sortejat aquest divendres i estan destinats a menors de 35 anys en règim 
de lloguer 

 

L’Ajuntament de Lleida, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, conjuntament amb Adigsa, 
han sortejat aquest divendres 25 habitatges de protecció oficial, destinats a menors de 35 anys 
en règim de lloguer i situats als Centre Històric. 
 
Dels 22 habitatges que s’han sortejat, 12 han estat promoguts per l’Empresa Municipal 
d’Urbanisme. Quatre pisos estan situats a la promoció del carrer Cavallers, 27-29, vuit més a la 
promoció del carrer Cavallers, 10-12 i tres més a la promoció del carrer Escales de Sant Llorenç 8-
10. 
 
Els habitatges tenen entre una i dues habitacions, amb unes superfícies útils que varien entre els 
35 i els 70 metres quadrats i uns preus de lloguer que oscil•len entre els 106 i 225 euros. 
 
A més, també s’han sortejat i adjudicat 10 habitatges més d’una promoció promoguda per Adigsa 
situada al carrer Alsamora. 
 
Cal recordar que des del 2007, la Paeria, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme i l’Oficina 
Local d’Habitatge té un registre propi i, a més, recentment, s’ha adherit al registre únic de la 
Generalitat, que el connectarà amb tot Catalunya. 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. 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.  

 

 
 
El sorteig ha tingut lloc al centre cívic del Centre Històric. 


