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Informem

L’Oficina Local d’Habitatge de Sant Quirze del Vallès informa sobre una
nova línia d’ajuts per a préstecs a comunitats de propietaris
El ajuts en forma de préstecs, que convoca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
s’orienten a la rehabilitació d’edificis residencials i estan dotats amb 10 milions
d’euros

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de l’Oficina Local d’Habitatge,
informa aquests dies sobre ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris
per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges. Des de l’Oficina
Local d’Habitatge de Sant Quirze del Vallès es dóna informació, tan presencialment
com en línia, sobre aquests ajuts que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
juntament amb l’Institut Català de Finances, ofereix. L’import total d’aquests ajudes
és de 10 milions d’euros.
Poden ser-ne beneficiàries les comunitats de propietaris i propietàries solvents amb
un índex de morositat igual o inferior al 5%. Alguns dels requisits són que els edificis
siguin residencials, que el 50% dels habitatges siguin domicili habitual i permanent i
que les obres no hagin començat o bé que no hagin finalitzat; és a dir, queden
excloses les obres que hagin acabat.
L’import mínim de finançament del préstec és de 30.000 euros per comunitat i amb
un màxim de 20.000 euros per habitatge. El tipus d’interès del préstec serà del 2%
fix.
Cal remarcar també que, prèviament a la sol·licitud del préstec, els edificis han de
disposar obligatòriament de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) i del
certificat d’eficiència energètica (CEE)

Les actuacions que permeten accedir als préstecs són obres de conservació i
rehabilitación, com per exemple cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, millores
en l’eficiència i la sostenibilitat de l’edifici i en l’accessibilitat.
Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament al web de l’Institut
Català de Finances (www.icf.cat).
L’Oficina Local d’Habitatge de Sant Quirze del Vallès (avinguda de Pau Casals, 7282, baixos) atendrà les consultes relacionades amb aquesta línia d’ajuts, en el
següent horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 hores.

Agenda
Aquest divendres 31 tindrà lloc l’espectacle “2X2 Improshow amb 4 ovaris”. Una
posada en escena improvisada i interactiva on l’humor és el protagonista. La
proposta s’orienta a joves a partir de 15 anys i començarà a les 22 hores. Serà a la
sala Josep Brossa de la Patronal. Trobareu més detalls a l’agenda del web municipal:
www.santquirzevalles.cat.
També divendres tindrà lloc lloc la primera sessió del cicle Hora del Conte al Centre
Cívic Torre Julià de Les Fonts. La sessió anirà a càrrec de la Companyia Bufanúvols i
es titula: “El secret del Pelegrí”. Es tracta d’un conte de tradició africana adaptat a la
cultura mediterrània.

Segueix-nos:
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:

@santquirzevalles

comunicacio@santquirzevalles.cat
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