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Habitatge adjudica sis pisos amb protecció 
oficial de lloguer a Berga i sis a Cardona 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha assignat aquest matí 12 pisos 
amb protecció oficial de lloguer. Sis estan a Berga (Berguedà) i sis a 
Cardona (Bages). Tots formen part del Pla de xoc que el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va presentar per adjudicar els 
pisos desocupats de la Generalitat. 
 
A Berga, els pisos estan situats al carrer de Mossèn Espelt i al carrer de 
l’Harmonia i tenen un i dos dormitoris en una superfície entre 35,03m2 i 48,32 
m2 i una plaça d’aparcament vinculada. L’import de la renda oscil·la entre els 
113 i els 162 euros mensuals, més despeses de comunitat i IBI. Per accedir a 
aquests pisos s’han presentat un total de 23 sol·licituds: s’han admès 9 i s’han 
exclòs 14, perquè no reunien els requisits o per manca de documentació. 
 
Al municipi de Cardona, els habitatges es troben ubicats al carrer de Sant 
Miquel i tenen un i dos dormitoris en una superfície entre 39,95m2 i 52,81 m2  i 
la renda mensual va de 86,05 a 116,7 euros. L’Agència de l’Habitatge ha 
admès 10 sol·licituds de les 16 presentades i n’ha exclòs sis. 
 
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.  
 
Amb aquestes actuacions es preveu poder difondre en convocatòria pública el 
95% dels pisos que actualment hi ha desocupats, abans del proper mes d’abril. 
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