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L’Agència de l’Habitatge lliura vuit pisos a  
Sant Sadurní d’Anoia i quatre a Piera 
 

• Tots els habitatges s’han adjudicat en règim de lloguer  
 
El director de Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
Albert Toledo, i l’alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Josep Maria Ribas, han 
lliurat avui les claus de vuit pisos amb protecció oficial a Sant Sadurní d’Anoia 
(Alt Penedès).  Els pisos formen part del Pla de xoc que el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder, va presentar el passat mes de setembre per 
adjudicar els habitatges buits del parc públic de la Generalitat. Avui també 
s’han lliurat les claus de quatre pisos a Piera (Anoia). 
 
 
8  habitatges a Sant Sadurní d’Anoia  
 
Els pisos lliurats avui corresponen a tres promocions: la Triola I i la Triola II, 
situades a l’avinguda de Francesc Macià,  i una altra al carrer de Montserrat. 
Els habitatges disposen d’un  i dos dormitoris en una superfície útil entre 37,6m2 
i 68,64m2. Tots els habitatges tenen plaça d’aparcament i alguns també tenen 
trasters vinculats. El preu mensual del lloguer és entre 124 i 226 euros, segons 
les dimensions i característiques dels habitatges,  i s’han d‘afegir les despeses 
de la comunitat de propietaris i la repercussió de l’IBI.  
 
4 habitatges a Piera 
 
Avui s’han lliurat també 4 pisos amb protecció oficial a Piera que disposen d’un i 
dos dormitoris i una superfície útil entre 37,25 m2  i 51,63 m2 . Alguns dels  
habitatges tenen plaça d’aparcament i trasters vinculats. El preu mensual del 
lloguer és entre 171 i 199 euros i s’han d‘afegir les despeses de la comunitat de 
propietaris i la repercussió de l’IBI.  
 
Pla de xoc per adjudicar 3.264 pisos buits 
 
Les mesures més rellevants 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.  
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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. 
 
21 de març de 2012 


