
  

 
 Comunicat de premsa  

 
 

S’obre el termini per accedir a 6 habitatges 
amb protecció oficial de lloguer a Taradell 
 

• Formen part del pla d’adjudicació de 3.264 pisos desocupats de la 
Generalitat 

 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert aquesta setmana la 
convocatòria per adjudicar sis pisos amb protecció oficial de lloguer a Taradell 
(Osona). 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 buits de la Generalitat.  
 
Els sis pisos estan situats al passeig de Pujoló, i pertanyen a la promoció Coma 
d’en Reig.Tots tenen un dormitori en una superfície entre 37 m2 i 43 m2 i el preu 
mensual del lloguer va de 113 a 143 euros, segons les dimensions i 
característiques dels habitatges.  
 
L’Institut Català del Sòl ha construït els habitatges i l’Agència els administra. 
Les persones interessades en aquests pisos poden informar-se a l’ajuntament 
de Taradell i a l’Agència www.agenciahabitatge.cat.  Així mateix, està previst 
per al dissabte, 10 de març, i pel dimecres, 14 de març,  unes jornades de 
portes obertes perquè les persones interessades puguin fer una visita als 
habitatges.  
 
Pla de xoc per adjudicar 3.264 pisos buits 
 
Les mesures que destaquen del Pla de xoc de la Generalitat són les següents:  
 

• 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 desocupats, abans del proper mes d’abril. 
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