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Pla de xoc per a 45 pisos amb protecció 
oficial de comarques gironines 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha adjudicat aquesta setmana 45 
pisos amb protecció oficial a diversos municipis de Girona: 11 a la Bisbal 
d’Empordà, 22 a Sant Feliu de Guíxols, 3 a Ribes de Freser, 5 a 
Campdevànol i 4 a Castellfollit de la Roca. Tots es troben inclosos dins 
del Pla de xoc del Departament de Territori i Sostenibilitat per oferir els 
habitatges desocupats de la Generalitat. 
 
El passat dilluns es van sortejar els habitatges de la Bisbal d’Empordà i de Sant 
Feliu de Guíxols, que tenen les característiques següents:  
 
La Bisbal d’Empordà 

Adreça Règim 
adjudicació 

Núm. 
dormitoris 

Superfície en 
m2

Plaça 
d’aparcament 

Preu lloguer 
mensual  

Av. Josep Irla 
(1 hab.) Lloguer 2 49 No 162,50 € 

Av. Josep Irla 
(4 hab.) Lloguer 1 De 38,80 a 

39,90 No De 128,67 € a 
132,32 € 

Av. Josep Irla 
(2 hab. *) 

Lloguer amb 
opció de 
compra 

2 
62,05 

Sí 
207 € 

Av. Josep Irla 
(4 hab.) 

Lloguer amb 
opció de 
compra 

3 
68,85 

Sí 
229,68 € 

(*) Un dels habitatges es adaptat per a persones amb mobilitat reduïda 
 
Sant Feliu de Guíxols 

Adreça Règim 
adjudicació 

Núm. 
dormitoris 

Superfície en 
m2 

Plaça 
d’aparcament 

Preu lloguer 
mensual 

Ronda Nord 
(4 hab.) 

Lloguer amb 
opció de 
compra 

3 
70 

Sí 
303,76 € 

Ronda Nord 
(11 hab.) 

Lloguer amb 
opció de 
compra 

2 
De 56,78 a 
62,74 Sí

De 253,95€ a 
276,40 € 

Ronda Nord 
(1 hab.*) 

Lloguer amb 
opció de 
compra 

2 
64,87 

Sí 
284,43 € 

C. Sant Joan 
Baptista  
(6 hab.) 

Lloguer 2 
De 53,21 a 
61,04  Sí 

De 240,50 € a 
270 € 

(*) Habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda  
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Ahir es van sortejar els habitatges de Ribes de Freser, Campdevànol i 
Castellfollit de la Roca que tenen les característiques següents:  
 
Ribes de Freser 

Adreça Règim 
adjudicació 

Núm. 
dormitoris 

Superfície en 
m2  

Plaça 
d’aparcament 

Preu lloguer 
mensual  

C. Balandrau 
(3 hab.) Lloguer 2 De 49,01 a 

57,31 No De 78,01 a 
91,23 

 
Campdevànol 

Adreça Règim 
adjudicació 

Núm. 
dormitoris 

Superfície en 
m2  

Plaça 
d’aparcament 

Preu lloguer 
mensual  

C. Major (2 
hab.) Lloguer 2 De 55,07 a 

56,48 Sí De 191,58 € a 
195,71 € 

C. Major (2 
hab.) Lloguer 2 38,60 Sí 143,25 € 

C. Compte 
Arnau (1 
habitatge) 

Lloguer amb 
opció de 
compra 

3 
76,52 

Sí 
254,51 € 

 
Castellfollit de la Roca 

Adreça Règim 
adjudicació 

Núm. 
dormitoris 

Superfície en 
m2  

Plaça 
d’aparcament 

Preu lloguer 
mensual  

Pl. Filadores 
(2 hab.) Lloguer 2 De 50,31 a 

51,20  No De 147,01 a 
149,61 

Pl. Filadores 
(2 hab.) Lloguer 1 De 36,39 a 

39,93 No De 106,33 a 
116,68 

 
A tots els preus dels habitatges cal afegir les despeses de comunitat i l’IBI. En 
el cas dels adjudicataris de lloguer amb opció de compra, signaran un contracte 
d’arrendament per 10 anys i, dins d’aquest termini, podran 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. 
 
Mesures del Pla de xoc per a 3.000 pisos  
 
El Pla de xoc de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té com a objectiu 
assignar uns 3.000 habitatges desocupats del parc públic de la Generalitat. 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 permanentment 

obertes. 
 
19 de juliol de 2012 

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

