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17 propietaris que han posat el seu habitatge a disposició de la
Borsa de Lloguer Social han sol·licitat ajuts per rehabilitar-lo

Dijous 7 de novembre de 2019

El 30 de novembre finalitza el termini per sol·licitar aquesta subvenció, que
tindrà continuïtat l’any que ve

17 dels 27 propietaris que aquest any han posat un habitatge a disposició de la Borsa
de Lloguer Social de l’Oficina Local d’Habitatge han sol·licitat ajuts per a la
rehabilitació del seu immoble.

Aquesta és una nova subvenció que l’Ajuntament ha posat en marxa aquest any i
que permet atorgar fins al 100 per cent del cost de les obres que el propietari realitzi
al seu habitatge, amb un màxim de 1.500 euros per sol·licitant.

L’objectiu d’aquesta mesura és ampliar el parc d’habitatges destinats a lloguer
social de què disposa l’Ajuntament  -en l’actualitat 70– i, alhora, contribuir a
millorar el seu estat de conservació.

Aquest any, el termini de sol·licitud d’aquests ajuts finalitza el proper 30 de
novembre. La iniciativa tindrà continuïtat l’exercici que ve, ja que el consistori ha
previst una partida pressupostària destinada a aquest concepte.

Entre d’altres requisits, poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones físiques
que siguin propietàries d’un habitatge desocupat en el moment de sol·licitar la
subvenció i que el posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social per
a un termini mínim de 5 anys, o també que renovin la posada a disposició de la
borsa pel mateix termini.

Les obres de rehabilitació que són objecte de subvenció poden ser tals com
l’adequació de les peces i elements que conformen l’habitatge o la renovació i/o
reparació de les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i sanejament per a
l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent o la millora de l’eficiència
energètica. També s’inclouen l’arranjament de banys i cuines o la millora de
l’aïllament tèrmic i/o acústic, així com el repàs d’elements deteriorats per manca de
conservació o manteniment (pintura, terres, portes, finestres...).
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