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Promoció: Lluís Borrassà
54 habitatges amb Protecció Oficial en règim general (lloguer social)

Emplaçament: Carrer Lluís Borrassà 23-25/ Carrer Salem 2 (barri del Besòs i el Maresme) 
Barcelona.

Districte: Sant Martí

Expedient: Els habitatges d’aquesta promoció, excepte 3 reservats per a emergències 
socials, s’adjudicaran amb la següent convocatòria:
- Exp. 21CHB2. Adjudicació de 97 habitatges amb protecció oficial en règim

general, de lloguer social, 46 habitatges ubicats a la promoció de Cal Cisó i 51
habitatges a la promoció Lluis Borrassà .

Operador: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Descripció projecte, 
nombre d’habitatges i 
destinataris de la 
convocatòria:

Aquesta actuació fa referència a un programa més ampli que consta de 54
habitatges amb protecció oficial en règim general, ubicats a la promoció Lluís
Borrassà.
Del total d’habitatges, aquesta acció fa referència a un total de 54 habitatges, 14
places d’aparcament no vinculades i 1 equipament. Aquests 54 habitatges seran
adjudicats mitjançant els sistemes d’adjudicació municipals següents: 3 habitatges
destinats a emergències socials, i els 51 restants formen part d’aquest
procediment d’adjudicació.
- 50 habitatges són de 2 dormitoris
- 1 habitatge d’1 dormitori.
Una vegada s’adjudiquin els habitatges de la convocatòria aquesta restarà oberta
a nous habitatges que puguin anar sorgint.

Procediment 
d’adjudicació:

L’adjudicació dels 51 habitatges es farà pel sistema de Baremació d’acord als
criteris establers a les bases de la convocatòria i al Reglament del Registre de
Sol·licitats d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.

Condicions generals • Unitats de convivència d’1 a 8 membres inscrits al Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.

• Ingressos <=2 IRSC
• 1 any d’empadronament a Barcelona en la data assenyalada a les bases de la

convocatòria.
• Territorialitat habitatges Lluís Borrassà: Barri Besòs i el Maresme.

Contingents/Reserves • Convocatòria lloguer social:
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