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L’Ajuntament obrirà dilluns les inscripcions a una llista
d’interessats en el lloguer d’habitatges a l’antiga Playtex

Divendres 13 de gener
Programes| Tens interès a llogar un habitatge a l’antiga Playtex?

L’Ajuntament de Castellar del Vallès obrirà a partir de dilluns, 16 de gener, les
inscripcions a una llista de persones interessades a llogar un habitatge a la futura
promoció als terrenys de l’antiga Playtex. L’objectiu és conèixer el nombre i perfil
de castellarencs que volen optar a algun dels pisos que es preveu que s’enllesteixin a
partir de 2025.

Els resultats d’aquest registre s’analitzaran per part dels serveis tècnics municipals i
es traslladaran a la Generalitat per tal de determinar les característiques dels
habitatges i les bases d’adjudicació. A més, les persones inscrites en aquesta llista
s’incorporaran a una base de dades perquè puguin rebre informació relacionada amb
aquesta promoció.

Requisits per apuntar-s’hi: qui, quan i com

En aquesta llista s’hi podran inscriure les persones majors de 18 anys empadronades
durant un període mínim de tres anys (és a dir, que faci tres o més anys que es
resideix a Castellar o que històricament s’hagi residit tres o més anys a la vila).

Les inscripcions es podran fer del 16 de gener al 15 de febrer, ambdós inclosos, a
través d’un formulari web que es podrà trobar a
www.castellarvalles.cat/llistaplaytex. En cas que per qualsevol motiu no es pugui
fer per Internet, també es podrà acudir presencialment al Servei d’Atenció
Ciutadana demanant cita prèvia.

Entre d’altres aspectes, el formulari que s’haurà d’omplir inclou qüestions com el
nombre de persones amb qui es vol anar a viure, si es tracta d’una unitat familiar o
monoparental, els ingressos de la unitat de convivència, els anys d’empadronament
o  el nombre d’habitacions que es necessiten i si es requereix que l’habitatge sigui
adaptat..

Garantir el dret a l’habitatge

Cal recordar que l’Ajuntament va comprar el 2021 el solar que ocupava l’antiga
fàbrica Playtex, situada entre la carretera de Sabadell i la ronda de Turuguet, amb
l’objectiu de destinar-lo a la construcció d’habitatge de lloguer. L’Ajuntament i
l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) van acordar la construcció en aquest espai de
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90 habitatges plurifamiliars per donar resposta a les necessitats d’usos residencials
de la població.

En aquest sentit, el projecte vol garantir que el municipi disposi d’una major oferta
de pisos de lloguer i, alhora, que es puguin reduir els preus dels arrendaments. Així
mateix, es pretén facilitar que la població jove es pugui quedar a viure a Castellar i
que també es disposi d’habitatges adequats per a famílies monoparentals, gent gran i
persones amb diversitat funcional.

La urbanització del sector de l’antiga Playtex també ha de servir per millorar la
cohesió urbana entre Can Carner i el nucli urbà i la mobilitat de la zona, que passarà
a disposar de nous espais verds i equipaments.
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