
  

 

 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  1 de 2 
 

 Comunicat de premsa  

S’obre el termini per accedir a 34 habitatges 
del Baix Empordà i la Selva 
 

• Es troben situats a Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d’Empordà i 
Anglès  

• Formen part del Pla per adjudicar 3.264 pisos desocupats de la 
Generalitat 

 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha iniciat avui el procés per adjudicar 34 
pisos amb protecció oficial situats a les comarques gironines del Baix Empordà 
i la Selva. A Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) hi ha 
disponibles 21 i 11 pisos respectivament, i a Anglès (la Selva) n’hi ha dos. Les 
normes d’accés 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. Les 
persones interessades poden ampliar la informació als respectius ajuntaments i 
a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 
SANT FELIU DE GUÍXOLS  

 
Adreça 

 
Pisos (*) Dormitoris Superfície Preu 

C. Ronda Nord 15 11 de dos i 4 
de tres 

de 56,8 m2 
a 70 m2

 

Lloguer 
amb opció 
de compra 

de 254 € 
a 304 € 

C. Sant Joan 
Baptista 6 2 de 53 m2 a 

61 m2 lloguer de 240 € 
a 270 € 

(*) Amb plaça d’aparcament vinculada. 

 
LA BISBAL D’EMPORDÀ 

 
Adreça 

 
Pisos  Dormitoris Superfície Preu 

5 4 d’un i 1 de 
dos 

de 40 m2 a 
49 m2

 
Lloguer  de 128,7 € 

a 162,5 € 
Av. Josep Irla 11 

6 (*) 2 de dos i 4 de 
tres 

De 62 m2 a 
69 m2

Lloguer 
amb opció 
de compra 

De 207,7 € 
a 230 € 

(*) Disposen d’una plaça d’aparcament  vinculada i un és adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal/
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ANGLÈS 

 
Adreça 

 
Pisos (*) Dormitoris Superfície Preu 

C. Joan Coromines 1 2 58,5 m2

 178,8 € 

Burés 1 3 50 m2

Lloguer  
160 € 

 
 
Pla de xoc per adjudicar 3.264 pisos desocupats 
 
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 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.   
 
 
27 de febrer de 2012 


