(IM) L’Ajuntament retornarà l’IBI als propietaris que lloguin
els seus habitatges a través de la Borsa de Mediació

Benvolguts veïns/es,

Us informem que l’Ajuntament vol promoure i incrementar el parc d’habitatges de lloguer social al
municipi. Per aquest motiu, i tal i com es preveu a les ordenances fiscals, es retornarà l’Impost de Béns
Immobles (IBI) a tots aquells propietaris que compleixin els requisits establerts, i lloguin el seu habitatge
a través de la Borsa de Mediació de l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal. El segon any i
següents se’ls retornarà el 150 % de l’IBI.

La mesura s’aplicarà tal i com marquen les bases reguladores, a aquells propietaris que tenen el seu
habitatge a la borsa de lloguer social des del mes de gener. La consignació pressupostària serà el límit
màxim per a l’atorgament de les subvencions.

Els requisits per poder-se’n beneficiar són:

a) Ser titulars d'un habitatge situat al municipi de Torroella de Montgrí – L’Estartit que es posi a
disposició de la borsa de mediació per al lloguer social gestionada per l'Oficina Local d'Habitatge del
Consell Comarcal del Baix Empordà.

b) No tenir deutes amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.

c) Utilització dels serveis de la borsa de mediació per al lloguer social durant un període mínim de 7
mesos cada any natural.

Aquesta és una mesura promoguda en el marc del Pla Local d’Habitatge. Esperem que cada any
n’augmenti el nombre i així poder oferir als habitants que ho necessiten un habitatge digne i assequible.

Per més informació: n L'adreça electrònica està protegida contra robots d'spam. Has d'activar Javascript
per poder veure-la.
Servei Habitatge: els dijous de 10 a 14h a Casa Pastors i el 1er dijous de cada mes a l'Entitat Municipal
Descentralitzada de l'Estartit. (972 75 73 01 / 972 75 25 33)

Cordialment,

Sandra Bartomeus i Vicens
Regidora d’Urbanisme i Habitatge

Torroella de Montgrí, setembre de 2015
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