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L’Ajuntament subvenciona la instal·lació d’ascensors i
altres aparells elevadors en 15 edificis de la ciutat
. En els darrers dos anys, ha atorgat 100.000 euros en ajudes per millorar
l’accessibilitat en edificis d’habitatges
. La Junta de Govern Local aprovarà demà una nova convocatòria de
subvencions, amb una dotació de 40.000 euros
Un total de 15 edificis d’habitatges de la ciutat s’han beneficiat de les ajudes que ha
atorgat l’Ajuntament de Gavà per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis
d’habitatges mitjançant la instal·lació d’un aparell elevador, sigui ascensors o altres
elements. La finalitat d’aquest programa és garantir l'accessibilitat dels col·lectius amb
dificultat de mobilitat i millorar la seva qualitat de vida.
L’aportació municipal per executar les obres ha estat de 100.000 euros en els darrers
dos anys. Aquest import subvencionarà la instal·lació de 13 ascensors (2 en un mateix
edifici), de tres salvaescales (2 en una mateixa comunitat) i d’un aparell elevador.
D’aquests aparells, 4 ja estan instal·lats. A la resta de comunitats beneficiàries ja s’ha
atorgat la llicència d’obres.
Els edificis beneficiaris de les ajudes municipals, amb un límit de 6.000 euros per
aparell elevador, es distribueixen per sis barris de la ciutat: 4 al barri d’Àngela Roca, 3 a
Gavà Mar, i 2 als barris del Centre, can Tintorer, Diagonal i Ausiàs March.

Nova convocatòria
L’alcaldessa, Raquel Sánchez, ha visitat avui una de les comunitats de veïns que han
rebut la subvenció i ha anunciat una nova convocatòria d’ajuts que aprovarà demà la
Junta de Govern Local amb una dotació de 40.000 euros.
Es podran beneficiar dels ajuts les Comunitats de Propietaris que no tinguin ascensor i
que l’edifici disposi de planta baixa més tres plantes com a mínim o que, tenint menys
plantes, resideixin al bloc persones discapacitades o majors de 65 anys.
D’aquestes ajudes queden exclosos els habitatges unifamiliars, els promotors d’obra
nova o rehabilitació, els constructors i propietaris en règim vertical, així com les obres
de gran format, manteniment i substitució d’ascensors existents.
L’import de la subvenció serà com a màxim de 6.000 € per ascensor instal·lat, sempre
que el conjunt d’ajuts rebuts no superi el cent per cent del cost. Les ajudes s’atorgaran
per ordre d’entrada al Registre Municipal fins a l’exhauriment de l’aplicació
pressupostària.
El termini de presentació de sol·licituds es tancarà el 31 de desembre de 2017

