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 Comunicat de premsa  

Oberta la convocatòria per adjudicar 18 
pisos amb protecció oficial al Bages 
 

• Són de lloguer i formen part del Pla de xoc per assignar 3.264 pisos 
desocupats de la Generalitat 

• Estan situats a Avinyó, Súria i Navàs  
 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert el termini per assignar 18 pisos 
amb protecció oficial de lloguer a la comarca del Bages: 7 a Avinyó, 6 a Súria i 
5 a Navàs. Les normes ofereixen noves condicions després que el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, presentés un Pla de xoc el passat mes 
de setembre per adjudicar els habitatges desocupats de la Generalitat.  
 
En les taules adjuntes trobareu les característiques principals dels habitatges i 
els preus de la renda mensual. Les persones interessades poden ampliar la 
informació als respectius ajuntaments i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
AVINYÓ 

3 dormitoris 49,5 m2 135,6 € 4 pisos 
C. Major, 11 

2 dormitoris 41 m2 112 € 2 pisos 

C. Joan Miró, 2 3 dormitoris 64 m2 89,3 € 1 pis 
 
 
SÚRIA 

C. Roser, 38-42 2 dormitoris de 63,7 m2 
a 64,8 m2

de 201 € a 
204,5 € 3 pisos 

C. Lleida, 9 2 dormitoris 68,8 m2 137 € 2 pisos 

Grup Sant Sebastià, 110 3 dormitoris 73,8 m2 117,5 € 1 pis 
 
 
NAVÀS 
C. Castelladral, 45 3 dormitoris 66,5 m2 91,5 € 3 pisos 

C. Devesa, 66 3 dormitoris 65,7 m2 103,2 € 
1 pis (amb plaça 

d’aparcament 
vinculada) 

Pg. Ramon Vall, 69 2 dormitoris 57,8 m2 183,6 € 1 pis 
 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal/
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 Comunicat de premsa  

 
Pla de xoc per adjudicar 3.264 pisos buits 
 
El Pla de xoc de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té com a objectiu 
adjudicar els habitatges del parc públic de la Generalitat que estan desocupats. 
Per això, s’han iniciat una sèrie de mesures entre les que destaquen:  
 

• reconversió dels habitatges de compra a lloguer amb opció de compra  
• rebaixa dels preus de lloguer per situar-los per sota dels de mercat lliure  
• règim d’adjudicacions més àgil, amb convocatòries permanentment 

obertes.  
 
Amb aquestes actuacions es preveu poder treure en convocatòria pública el 
95% dels pisos que actualment hi ha buits, abans de finals d’abril d’enguany.   
 
 
1 de febrer de 2012 


