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Aquestes són les subvencions obertes en matèria d'habitatge a Sant Cugat
L'Oficina Local d'Habitatge té obertes actualment dues
subvencions en matèria d'habitatge, una per al pagament del
lloguer per a gent gran i l'altra per a l'adequació o
rehabilitació del domicili, individual o unifamiliar. En el
primer cas, hi poden optar persones majors de 65 anys que
paguin un lloguer de màxim 800 euros. En el segon, les
actuacions subvencionables són les que comportin millora de
l'habitabilitat, l'adaptació de les instal·lacions de l'interior de
l'habitatge, les de millores energètiques o de sostenibilitat i les
d'adaptació de la mobilitat.

Subvenció per al pagament del lloguer per a gent gran
Termini:
Fins al 30 d'abril.Import:
Segons els ingressos i el nivell de renda, fins a un màxim de 200 euros. Requisits: Tenir 65 anys o més l'any
de la convocatòria.Ser titular del contracte de lloguer, que sigui el domicili habitual i permanent i estar-hi
empadronat.No pagar un lloguer mensual superior als 800 euros.Estar al corrent de pagament de les
mensualitats en el moment de presentar la sol·licitud i complir amb les obligacions tributàries.
Per a més informació i demanar cita prèvia per presentar la documentació cal trucar al 93 587 89 10.
Subvenció per a l'adequació d'habitatges
Termini:
Fins al 31 de desembre. (Es pot tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació
pressupostària).Qui pot sol·licitar els ajuts?
Les persones propietàries i arrendatàries d'habitatges unifamiliars privats i d'habitatges individuals privats en
edificis de tipologia residencial col·lectiva.Els ajuntaments metropolitans, les seves empreses públiques i les
societats mercantils en què hi participin íntegrament o majoritàriament, a més d'empreses de serveis
energèticsActuacions subvencionables: D'obtenció i/o millora de l'habitabilitat.D'adaptació de les
instal·lacions de l'interior de l'habitatge a la normativa vigent: la xarxa d'aigua, l'elèctrica, de gas canalitzat, de
telecomunicacions i de sanejament.Millores energètiques i de sostenibilitat, com l'aïllament de l'habitatge, la
instal·lació de proteccions solars i el canvi de tancaments, la substitució de llums per a una millor eficiència
energètica i la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, entre d'altres.D'adaptació de la mobilitat
i millora de l'accessibilitat a l'habitatge.Dotació pressupostària: 1,4 milions d'euros
No podran gaudir de les subvencions les obres o actuacions iniciades abans de la data de sol·licitud. Per a més
informació i demanar cita prèvia per presentar la documentació cal trucar al 93 587 89 10.
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