
  

 
 Comunicat de premsa  

 
 

S’obre el termini per assignar dos pisos 
amb protecció oficial a Planoles 
 

• Els habitatges es troben en una antiga caserna de la Guàrdia Civil 
rehabilitada en habitatge social 

 
 
Avui s’ha obert el procés d’adjudicació de dos habitatges amb protecció oficial 
de lloguer a Planoles (Ripollès). L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ofereix 
noves condicions d’accés després que el conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Lluís Recoder, presentés un Pla de xoc per adjudicar els habitatges 
desocupats de la Generalitat.  
 
Els habitatges estan situats al carrer de les Escoles, tenen una superfície útil de 
62 m2, tres habitacions, i una renda mensual de 191 euros. Formen part d’un 
edifici de nou habitatges que havia estat caserna de la Guàrdia Civil, i que la 
Generalitat va rehabilitar. Les obres van consistir a adaptar les instal·lacions de 
serveis a la normativa actual i adequar l’edifici seguint criteris de sostenibilitat i 
reciclatge mediambiental, amb l’aïllament de façanes i cobertes. Així, s’hi va 
instal·lar vidre doble a les finestres per aconseguir un major aprofitament de la 
calefacció interior i es van suprimir les barreres arquitectòniques en l’accés a 
l’entrada de l’immoble. Les persones interessades en aquest pisos poden 
ampliar la informació a l’Ajuntament de Planoles i a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.  
 
Pla de xoc per adjudicar 3.264 pisos buits 
 
El Pla de xoc de l’Agència de l’Habitatge 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 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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