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Obertes les inscripcions per a l'adjudicació de les cases dels mestres de la Floresta
Promusa ha obert el període d'inscripcions per optar al procés
d'adjudicació dels 11 habitatges de lloguer protegit en règim
de masoveria urbana en cooperativa. Es tracta dels habitatges
que sorgiran de la rehabilitació de les cases dels mestres de la
Floresta. Aquesta promoció és fruit d'un acord de
col·laboració entre el col·lectiu 6 Claus, la cooperativa Sostre
Cívic, l'Ajuntament i Promusa, després de l'ocupació
d'aquests immobles.

Són 11 habitatges d'una habitació amb possibilitat d'ampliar fins a dues habitacions o tres. Les superfícies
útils, sense l'ampliació, oscil·len entre 37,19 i 71,17 metres quadrats. El preu de l'arrendament per metre
quadrat, una vegada l'habitatge acabat, serà de quatre euros, als quals s'hauran d'afegir les despeses de
comunitat, serveis i IBI.
Els requisits són:
- Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatges en Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès.
- Estar inscrit al Registre de Masoveria Urbana de l'Oficina Local d'Habitatge de Sant Cugat del Vallès.
- Acreditar que cap membre de la unitat de convivència té habitatge en propietat.
- Ser persona sòcia expectant de la cooperativa Sostre Cívic SCCL.
- La suma dels ingressos ponderats de tots els membres de la unitat de convivència no podran ser superiors als
que s'especifiquen:
Un membre: 29.746,19 euros (2,80 vegades l’IRSC)
Dos membres: 38.332,73 euros (3,50 vegades l’IRSC)
Tres membres: 46.492,70 euros (4,07 vegades l’IRSC)
Quatre o més membres: 49.625,03 euros (4,21 vegades l’IRSC)
Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina Local d'Habitatge i cal demanar cita prèvia. El termini finalitza el
30 de setembre. Està previst que el 30 d'octubre es publiqui el llistat provisional d'admesos i exclosos. La
publicació de la llista definitiva serà el 23 de novembre, després del període d'al·legacions.
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