VOLS
ACCEDIR a
UN PIS DE
PROTECCIÓ
OFICIAL?
APUNTA’T!
PLA LOCAL D’HABITATGE
2021-2026

L’accés a l’habitatge és un dret bàsic. I perquè volem
facilitar aquest accés a totes les persones que desitgen
desenvolupar el seu projecte de vida a Gavà, oferim
una nova promoció d'habitatges a la nostra ciutat.
Ben aviat es publicaran les bases d’adjudicació de més
pisos de protecció oficial a Can Ribes, tant de compra
com de lloguer.
Aquesta promoció s’emmarca dins el nou Pla Local
d’Habitatge (2021-2026) aprovat pel Ple Municipal a
l’abril de l’any passat. Un document estratègic fruit del
compromís per garantir habitatge de qualitat i assequible
a disposició de la ciutadania. Un pla que també recull la
necessitat d’actuar sobre el parc d’habitatge existent,
garantint la seva conservació, confortabilitat i
accessibilitat. Perquè tan important és l’accés a
l’habitatge com el fet que aquest sigui digne i adequat.
A totes les persones que esteu interessades, us vull
recordar que el primer requisit imprescindible per
optar-hi és constar com a sol·licitant al Registre de
Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya
(RSHPOC). Us animo a registrar-vos o a renovar la vostra
subscripció i no deixar passar aquesta oportunitat.
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Ben aviat es publicaran les bases
per accedir a nous pisos de
protecció oficial a la ciutat de Gavà.
Concretament, en els edificis en
construcció al barri de Can Ribes.
Aquesta promoció, desenvolupada per l'IMPSOL (AMB)
en col·laboració amb l'Ajuntament de Gavà, inclou
habitatges de venda i de lloguer a preus assequibles.
Per poder optar a aquests pisos, o a altres promocions
que es posaran en marxa a la ciutat, caldrà complir amb
els requisits generals i econòmics que es donaran a
conèixer.
Però la primera condició, imprescindible, és que les
persones interessades estiguin inscrites al Registre
de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de
Catalunya. I que les persones que en algun moment s'hi
han registrat, tinguin la seva inscripció vigent.
Si vols inscriure't o has de renovar la teva inscripció, pots
fer-ho a: www.registresolicitants.cat.
També pots fer-ho a través de
www.gavaciutat.cat /registre-hpo.

ÉS MOLT IMPORTANT COMPROVAR LA VIGÈNCIA DE
LA INSCRIPCIÓ, atès que caduca anualment.

