
Tens un habitatge? Que no estigui buit!

HABITATGE

un bé per a tu
un bé per a tots

Subvencions  
per a la rehabilitació 
d’habitatges per a la 

Borsa de lloguer social

Concurs per a 
l’adquisició   

d’habitatges per 
incorporar al  

Parc municipal



Tenir un habitatge desocupat i sense 
ús de forma permanent és una 
situació anòmala en un context social 
d’elevada demanda i de necessitat 
evident per a moltes famílies.

Els habitatges buits
L’habitatge és un bé que si no s’ocupa perd el seu valor 
d’ús, i esdevé únicament un bé patrimonial subjecte 
a càrregues impositives i de manteniment. A més pot 
arribar a ocasionar inconvenients importants als seus 
propietaris (degradació física, devaluació econòmica, 
problemes veïnals, risc d’ocupació irregular).

La Borsa de lloguer social
L’Ajuntament de Caldes de Montbui està impulsant 
un pla per animar i ajudar els propietaris que tinguin 
habitatges buits, perquè els posin a la Borsa de 
lloguer social. D’aquesta manera es contribueix que 
les famílies necessitades puguin accedir a un lloguer 
assequible.



Concurs per 
a l’adquisició 
d’habitatges 
per incorporar 
al Parc 
municipal
Habitatges d’un mínim  
de 40 m2 i 2 habitacions

Subvencions  
per a la 
rehabilitació 
d’habitatges  
per a la Borsa  
de lloguer social
75 % de l’obra fins a 6.000 €

 Cèdula 
d’habitabilitat
100 % del cost  
de tramitació,  
fins a 100 €

Certificat 
d’eficiència 
energètica
100 % del cost  
de tramitació,  
fins a 250 €
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  Subvencions per a la rehabilitació 
 d’habitatges desocupats que es posin 
 a la Borsa de lloguer social

Són objecte de subvenció:

• Obres destinades a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat

•  Obres d’adaptació de les instal·lacions i millores 
 d’habitabilitat

• Millores energètiques i de sostenibilitat
• Obres per a la conservació de l’habitatge
• Obtenció de la cèdula d’habitabilitat i certificat 
 d’eficiència energètica

   Garanties
Beneficia’t de les següents garanties:

 •  Avalloguer: cobertura del lloguer en cas d’impagament
 •  Assegurança de la llar per cobrir desperfectes
 •  Gestió i tramitació des de l’Oficina d’Habitatge

Cal un compromís de gestionar l’habitatge amb la 
mediació de la Borsa de lloguer social durant 6 anys.



un bé 
per a tots
  Concurs públic per a l’adquisició 
 d’habitatges per incorporar al  
 Parc municipal

Amb les següents condicions:

• Un preu màxim de 1.000 €/m2 sobre la superfície útil  
 (+ IVA)

• 90.000 € màxim de preu total per a l’habitatge  
 (+ IVA)
• Habitatges d’un mínim de 40 m2 i amb un mínim  
 de 2 habitacions

CONSULTA LES BASES A

www.caldesdemontbui.cat/ 
convocatorieshabitatge



Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui

habitatge@caldesdemontbui.cat
93 865 55 99
93 865 56 56

HORARI
De dilluns a divendres de 9 a 14 h  

i dijous de 16.30 a 18 h

OFICINA D’HABITATGE
INFORMACIÓ

ASSESSORAMENT
ACOMPANYAMENT

INTERMEDIACIÓ

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,  
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Habitatge
i Millora Urbana

Agència de l’Habitatge
de Catalunya


