El Ajuntament de Sant Adrià de Besòs suspèn
el pagament del lloguer per als habitatges
socials de la seva propietat
Se suspèn el cobrament del rebut del mes d'abril. Un cop acabada la situació
d'excepcionalitat es facturaria de manera prorratejada durant 12 mesos en
els successius rebuts mensuals.
La mesura assegura la protecció de famílies amb menys recursos davant la
situació actual de crisi sanitària, reduint l'impacte econòmic que puguin
tenir i garantint el seu dret a l'habitatge.
L'alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, destaca el deure, des dels
consistoris, "d'exercir protecció a la societat, especialment a la més
vulnerable. Moltes d’aquestes habitatges es troben al barri de la Mina i de
segur significarà un alleujament per a les mateixes, moltes d’elles en
situacions de precarietat que cal auxiliar”.
La mesura es durà a terme a través de l'empresa municipal Pla de Besòs –
Oficina Local d’Habitatge
Si cal allargar aquestes mesures, més enllà del mes d'abril, l’Ajuntament
detallarà el desplegament d'altres mesures per a la resta de mensualitats i
la forma en que es fraccionaran els pagaments.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Pla de Besòs, S.A. – Oficina local d’habitatge de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs
Tel 93.462.65.50 web www.pladebesos.cat

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
suspende el pago del alquiler para las viviendas
sociales de su propiedad
Se suspende el cobro del recibo del mes de abril. Una vez acaba la situación
de excepcionalidad se facturaría de manera prorrateada durante 12 meses
en los sucesivos recibos mensuales.
La medida asegura la protección de familias con menos recursos delante de
la situación actual de crisis sanitaria, reduciendo el impacto económico que
puedan tener y garantizar su derecho a la vivienda.
El Alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, destaca el deber, desde los
consistorios, "de ejercer protección a la sociedad, especialmente a la más
vulnerable. Muchos de estas viviendas se encuentran en el barrio de la Mina
y con seguridad significará un alivio para las mismas, muchas de ellas en
situaciones de precariedad que habrá que atender”.
La medida es llevará a cabo a través de la empresa municipal Pla de Besòs
– Oficina Local d’Habitatge
Si hubiera que alargar estas medidas, más allá del mes de abril, el
Ayuntamiento detallará el despliegue de otras medidas para el resto de
mensualidades y la forma en que se fraccionaran los pagos.
PER A MÁS INFORMACIÓN:
Pla de Besòs, S.A. – Oficina local d’habitatge de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs
Tel 93.462.65.50 web www.pladebesos.cat

