
  

 
 Comunicat de premsa  

 
 

Obert el termini d’accés a 31 habitatges amb 
protecció oficial a Granollers 
 

• Són de lloguer i formen part del Pla de xoc per adjudicar 3.264 
pisos buits de la Generalitat 

 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per assignar 31 
pisos amb protecció oficial de lloguer a Granollers (Vallès Oriental). Disposen 
d’una plaça d’aparcament vinculada i n’hi ha un que és adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda. Les normes ofereixen noves condicions després que el 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, presentés un Pla de xoc 
per adjudicar els habitatges desocupats de la Generalitat. En el quadre adjunt, 
podeu veure les principals característiques dels pisos de Granollers. Les 
persones interessades poden ampliar la informació a l’Ajuntament i a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 
   
                                 

Adreça Pisos Dormitoris Superfície Preu 

C. Marie Curie, 10-12, 18, 20, 22 24 21 pisos de 
dos i 3 d’un 

De 41,6 m2 a 
63 m2

De 260 € 
a 369 € 

C. Esteve Terrades, 50-52 3 75,8 m2 377 € 

Carrer Serret Argemí, 32 2 3 i 4 86,4 m2 i 
90 m2

447,3 € i 
480 € 

C. Jardins de Conrad Saló, 1 1 
C. Navarra, 103 1 2 59,6 m2 118,5 € 

 
Pla de xoc per adjudicar 3.264 pisos desocupats 
 
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 buits. 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 sempre 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.   
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