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S'obre el període per sol·licitar un dels 37 habitatges de promoció
pública en règim de lloguer, de la plaça Europa

Dimarts 11 de maig de 2004
Ahir dilluns, 10 de maig, es va obrir el termini de recollida de sol·licituds per optar a
uns dels 37 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, que s'estan
construint al carrer Barcelona, núm. 89, a la plaça Europa, just al costat de l'altra
promoció d'habitatges públics que es van lliurar als propietaris fa alguns mesos. Els
habitatges tenen un dormitori i sis d'ells dos dormitoris. A més, 26 d'aquests pisos
tenen plaça d'aparcament. També hi ha un habitatge adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda. La superfície útil d'aquests pisos és d'entre 46 i 60 metres
quadrats; i el seu lloguer serà d'uns 120 euros. "Són mòduls fets per unitats
familiars petites i reduïdes, però que poden servir per curtes o llargues estances
en el temps. Especialment, s'adrecen als joves, per tal que puguin
independitzar-se i assumir lloguers econòmics", explica la regidora de Territori,
Gemma Perich. Tot i així, "els habitatges també s'adrecen a qualsevol altra
unitat familiar, com gent gran amb pocs recursos i rendes baixes per conceptes
de pensions, de jubilació o de viduïtat", afegeix Perich. Per accedir a un d'aquests
habitatges cal reunir alguns requisits. Cap de les persones que consta a la sol·licitud
pot ser propietària de cap habitatge; s'ha de destinar l'habitatge a residència habitual
i permanent i s'ha d'estar empadronat a Castellar del Vallès amb un mínim de tres
anys d'antiguitat continuada. També s'han d'acreditar uns ingressos propis superiors
a 4.000 euros, i inferiors a 3, 5 vegades el salari mínim interprofessional. Amb la
sol·licitud, cal acompanyar la següent documentació: un certificat d'empadronament,
un certificat de béns immobles emès per l'Ajuntament de Castellar, fotocòpies del
DNI i del llibre de família, fotocòpia de la declaració de la renda de 2003 i una
declaració de responsabilitat signada pel sol·licitant. Les sol·licituds que compleixin
els requisits exigits seran valorades d'acord amb el barem establert. El termini de
publicació dels admesos serà de 10 dies, durant els quals es podran fer
reclamacions. I després, i en cas que la demanda superi l'oferta, es farà un sorteig.
Aquesta és la tercera promoció d'habitatges que s'ofereix als castellarencs en els dos
darrers anys i estarà situada en uns terrenys que el consistori va cedir a la
Generalitat perquè fes els habitatges. "L'Ajuntament de Castellar ha encarregat
un estudi de necessitats i properament es revisarà el Pla General d'Ordenació
Urbanística, que definirà quins altres terrenys es poden destinar a habitatge
social", explicar la regidora d'Urbanisme. Les sol·licituds per accedir a la què és la
segona promoció d'habitatges públics de la plaça d'Europa, es podran recollir fins el
10 de juny, al Servei d'Atenció al Ciutadà, al SAC, de dilluns a dijous, de 9.00 h a
18.00 h, i els divendres e 9.00 h a 15.00 h.
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