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 Comunicat de premsa  

Adjudicats 22 pisos amb protecció oficial a 
comarques lleidatanes 
 

• Els habitatges estan situats als municipis d’Alguaire, Almenar, 
Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Solsona i Torres de Segre  

• Formen part del Pla de xoc per adjudicar uns 3.000 pisos 
desocupats de la Generalitat 

 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha assignat 22 pisos amb protecció oficial 
de lloguer i de lloguer amb opció de compra situats a sis municipis de Lleida: 8 a 
Alguaire, 1 a Almenar, i 3 a Torres de Segre (Segrià); 1 a Bellver de Cerdanya 
(Cerdanya); 2 a Solsona (Solsonès), i 7 a Bellpuig (Urgell). (Vegeu taula annexa 
per conèixer les característiques principals de cada promoció). 
 
Els pisos ofereixen noves condicions d’accés després que el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, presentés un Pla de xoc per adjudicar 
els habitatges buits de la Generalitat. En el cas dels pisos de lloguer, els 
contractes es regiran per la Llei d’Arrendaments Urbans i per la normativa 
d’habitatges amb protecció oficial. L’opció de compra, de la seva banda, permet 
a les persones adjudicatàries signar un contracte d’arrendament per 10 anys i, 
dins d’aquest termini, disposar d’una opció de compra. Si opten per adquirir el 
pis, durant els cinc primers anys de vigència del contracte podran donar com a 
entrada les quotes ja pagades. A partir del cinquè any, les condicions varien 
segons la quantitat abonada. 
 
Pla de xoc per adjudicar 3.000 pisos desocupats 
 
El Pla de xoc de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té com a objectiu 
assignar uns 3.000 habitatges del parc públic de la Generalitat que estan buits. 
Les mesures més rellevants del Pla 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 sempre obertes.  

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

 
Municipi Adreça Superfície Dormitoris Renda 

mensual 

 
Altres 

 
 

 
Cerdanya 

Bellver de 
Cerdanya 

1 pis a  
c. José 
Zulueta 

76,7 m2 3 
300 € 

(opció de 
compra) 

aparcament i 
traster 

vinculats 
 1 pis a  

c. Dr. Farré 70 m2 3  217 € traster  

Alguaire 7 pisos a  
c. Merlí 

de 50,5 m2 a 
63 m2 2 de 158 a 

222 € 

2 amb 
aparcament i 

5 amb 
aparcament i 

traster 

Almenar 
1 pis a la  

pl. Onze de 
Setembre 

70 m2 3 146,5 € traster  Segrià 

Torres de 
Segre 

3 pisos a c. 
Príncep 

d’Astúries, 
c. Joan 
Carles i  
c. Antoni 

Gaudí 

de 31 m2 a 
37 m2 2 De 62 m2 

a 73 m2  

Solsonès Solsona 
2 pisos a  
c. Països 
Catalans 

de 68 m2 a 
81 m2 de 2 a 3 

De 251 € 
a 298 € (1 
de lloguer 

i 1 amb 
opció de 
compra) 

 

6 pisos a  
c. la Vall 

de 53 m2 a 
57 m2 2 De 215,5 

a 228 € aparcament  

Urgell Bellpuig 1 pis a  
c. Isabel 

Casanovas 
70 m2 3 235 €  
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