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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya lliura 
16 pisos al Bages 
 
Ahir es van lliurar sis pisos a Súria i avui se n’han lliurat quatre a Navàs i 
sis a Sallent 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha lliurat les claus de 16 pisos amb 
protecció oficial al Bages. Ahir es van lliurar sis pisos a Súria,  i avui s’han 
entregat les claus de quatre a Navàs i sis a Sallent.  Els habitatges s’inclouen 
en el Pla de xoc anunciat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, 
per oferir pisos buits de la Generalitat amb noves condicions d’accés.  
 
A Súria, els habitatges lliurats ahir estan situats un al grup Sant Sebastià, tres 
al carrer del Roser i dos al carrer de Lleida. Tenen dos i tres dormitoris en una 
superfície de 63,76 m2 a 73,80 m2, i el preu mensual del lloguer és de 136,99 a 
204,45 euros, més despeses de comunitat i IBI.  
 
A Navàs hi ha un habitatge situat al carrer de la Devesa, dos al carrer de 
Castelladral, i un al passeig de Ramon Vall. Tenen una superfície útil de 57,85 
m2 a 66,59 m2, i el preu mensual del lloguer va de 91,49 a 183, 62 euros. Als 
preus assenyalats, cal afegir les despeses de comunitat i l’IBI.  
 
Els pisos de Sallent estan  situats  dos al carrer de Santa Llúcia, dos al carrer 
de Josep Potelles, un a la plaça de Sant Bernat, i un al carrer Verge de 
Fussimanya. Els habitatges tenen una superfície entre  40 m2 i 71,80 m2 i el 
preu mensual del lloguer ocil·la entre 88,43 i 142, 86 euros, segons les 
dimensions i característiques de l’habitatge, més despeses de comunitat i IBI. 
 
Mesures del Pla de xoc  
 
Les mesures més rellevants del Pla de xoc de la Generalitat per posar en el 
mercat uns 3.000 habitatges desocupats de tot Catalunya, a preus i condicions 
més favorables, 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.  

 
1 de juny de 2012 


