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L’Agència de l’Habitatge adjudica tretze 
pisos a Flix i un a Batea 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha assignat aquest matí 14 pisos amb 
protecció oficial a les Terres de l’Ebre: 13 a Flix (Ribera d’Ebre) i un a Batea 
(Terra Alta). Tots formen part del Pla de Xoc que el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder, va presentar per adjudicar els habitatges buits de 
la Generalitat amb normes que ofereixen noves condicions d’accés. 
 
A Flix, els pisos es troben a l’avinguda de les Valls, a la promoció del Pla de la 
Ventonella, i són de lloguer amb opció de compra. Hi ha 6 habitatges de dos 
dormitoris i 7 de tres, amb una superfície de 50,6 m2 a 79 m2 i disposen d’’una 
plaça d’aparcament vinculada. El preu de la renda mensual varia de 170 euros 
a 240 euros. Per accedir a aquests pisos s’han presentat 26 sol·licituds: 15 
s’han admès i 11 s’han exclòs per no complir els requisits de la normativa o per 
manca de documentació. 
 
A Batea, el pis adjudicat és de lloguer, està situat al carrer de Sant Roc, té una 
superfície de 67 m2 i tres dormitoris. L’import de la renda és de 167 euros 
mensuals. Quatre persones han sol·licitat aquest habitatge, de les quals han 
estat excloses dues. 
 
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. 
 
 
15 de març de 2012 
 

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

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

