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S’obre el termini per assignar 19 habitatges 
amb protecció oficial a Osona  
 

• N’hi ha 16 a Vic i 3 a Sant Quirze de  Besora  
 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert el termini per accedir a 19 
habitatges amb protecció oficial a Vic i a Sant Quirze de Besora (Osona). Les 
normes ofereixen noves condicions després que el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder, presentés un Pla de xoc per adjudicar els 
habitatges buits de la Generalitat.  
 
16 habitatges a Vic: 15 de lloguer i un de lloguer amb opció de compra 
 
Els pisos estan situats a diverses promocions d’aquest  municipi i tenen les 
característiques següents:  
 
ADREÇA NÚM. 

PISOS SUPERFÍCIE APARCAMENT PREU LLOGUER 
MENSUAL (1) 

C. Bisbe Font Andreu 3 38,57 m2 a 
38,63 m2 NO 127,91 a 128,11 

Pl. Santa Eulàlia 1 38,32 m2 NO 127,08 
C. Francesca 
Bonnemaison 2 40,91 m2 i 42,66 

m2 NO 135,67 i 141, 47 

C. Raimon d’Abadal 1 87,65 m2 NO 122,08 
C. de la Laura 1 51,35 m2 SÍ 228,87 

C. de l’Esbart de Vic 3 65,43 m2 a 
65,95 m2 SÍ 280,65 a 282,56 

C. del Nadal 3 62,90 m2 i 74,60 
m2 SÍ 231,35 i 313,01 

C. Francesca 
Bonnemaison (2) 1 65,89 m2 SÍ 271,78 

C. de l’Ermita de Sant 
Sixt 1 42,35 m2 NO 155,76 

(1) Cal afegir les despeses de la comunitat  i l’IBI.  
(2) Aquest pis és de lloguer amb opció de compra. Això significa que la persona adjudicatària signarà un contracte 
d’arrendament per 10 anys i dins d’aquest termini podrà disposar d’una opció de compra de l’habitatge. Si opta per 
comprar el pis, durant els cinc primers anys de vigència del contracte, podrà donar com a entrada les quotes ja 
pagades. A partir del cinquè any les condicions varien segons la quantitat de quotes abonades.  
 
3 habitatges a Sant Quirze de Besora  
 
Els pisos estan situats a la plaça d’Òmnium Cultural, tots tenen tres dormitoris, 
en una superfície entre 38,59 m2 i 44,58 m2. El preu mensual del lloguer és de 
126,42 i 146,04 euros, més despeses de comunitat i IBI.  
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Les persones interessades poden ampliar la informació als ajuntaments 
respectius i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’Institut Català del Sòl 
(Incasòl) ha construït els habitatges i l’Agència els administra.  
 
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.   
 
5 de març de 2012 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal/
http://www20.gencat.cat/portal/site/incasol

