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Adjudicació de 6 habitatges a Sant Pere de 
Ribes i 1 a Santa Margarida de Montbui 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha adjudicat avui 6 pisos amb protecció 
oficial a Sant Pere de Ribes (Garraf), i 1 a Santa Margarida de Montbui (Anoia). 
Els habitatges formen part del Pla de xoc per oferir els pisos desocupats de la 
Generalitat amb millors condicions d’accés.  
 
A Sant Pere de Ribes s’han adjudicat 6 pisos en règim de lloguer que estan 
situats a la plaça Jaume Gómez Puig. N’hi ha 3 d’un dormitori que tenen una 
superfície útil de 37,24 m2 i 38,23 m2  i el preu del lloguer mensual és de 158,87 
i 163,09 euros. Els altres tres habitatges tenen dos dormitoris en una superfície 
entre 46,86 m2 i 47,50 m2 i el preu mensual del lloguer va de 199,90 a 202,64 
euros. A tots els preus cal afegir les despeses de comunitat i l’IBI.  
 
A Santa Margarida de Montbui s’ha adjudicat un pis de lloguer  que està situat 
al carrer de Sant Miquel. Té una superfície de 69,96 m2 i el preu mensual del 
lloguer és de 137,21 euros, més despeses de comunitat i IBI.  
 
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.  

 
 
19 de juliol de 2012 

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

