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La Generalitat té 140 habitatges
socials a la Garrotxa
El parc públic d'habitatge de l'administració catalana és "íntegrament de lloguer" i
la voluntat és que segueixi així, segons la consellera de Drets Socials, Violant
Cervera

Imatge d'uns interfons | Adrià Costa

La Generalitat de Catalunya disposa de 140 habitatges socials a la Garrotxa. Així ho ha detallat
la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en una resposta per escrit a la diputada d'En
Comú Podem Susanna Segovia. Tot el parc d'habitatges públics de la Generalitat són
"íntegrament de lloguer", i la voluntat és que continuï aquest tipus de règim "independentment de
les qualificacions", afegeix la consellera.
El municipi on hi ha més parc públic de lloguer de la Generalitat és Barcelona (2.343), seguida
de L'Hospitalet de Llobregat (929), Tarragona (792), Terrassa (697), Lleida (683),
Badalona (494), Sabadell (476) i Manresa (350). També destaquen el Prat de Llobregat (317), Vic
(306), Mataró (241), Granollers (230) o Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú (200).
Per demarcacions, l'administració catalana ha revelat que té 11.815 pisos a Barcelona, 2.037 a
Tarragona, 1.715 a Girona i 1.357 a Lleida. En total, doncs, són 16.924 habitatges a tot Catalunya.
Al Vallès Occidental, les capitals - que també són les ciutats més grans - són les que més
habitatge social tenen de la comarca. Després, trobem Montcada i Reixac, amb 231; Santa
Perpètua de la Mogoda, amb 202; Badia del Vallès, amb 184; Rubí, amb 163 i Cerdanyola del
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Vallès, amb 142. Segons les dades proporcionades per la consellera, a Sant Cugat no hi ha cap
habitatge social que sigui titularitat de la Generalitat.
Per municipis, a les comarques gironines el nombre més alt d'habitatges socials és a Girona
(286), seguida de Figueres (268) i Salt (181). A Lleida, la capital concentra la meitat dels pisos
socials (638), seguida de Mollerussa (163) i Tàrrega (73). A la demarcació de Tarragona, incloent
les Terres de l'Ebre, les poblacions amb més parc públic d'habitatge social són Tarragona (762),
Reus (397), Constantí (127), Amposta (115), el Vendrell (72) i Tortosa (33).
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