
BORSA DE LLOGUER SOCIAL DE SALT
1. SERVEI GRATUÏT I DE QUALITAT
2. Atenció personal i individualitzada.

3. Informació i assessorament  jurídic gratuïts en  tota la relació contractual. 
4. Tramitació  del contracte de lloguer. 
5. Garantia d’un preu just en el lloguer.

6. Gestió  i mediació en cas d’incidències i/o conflictes.

PROPIETARIS 

AVANTATGES :
7. Ajuts  per a rehabilitació dels habitatges (subvencions en espècie o dineràries 

a fons perdut, encara  que no sempre es convoquen)
8. Contractació d’una assegurança multirisc i pòlissa de responsabilitat civil.
9. Contractació d’una assegurança  de caució -avalloguer (cobertura  fins a  6 

mesos  d’impagaments).
10. Inventari  del continent i el contingut a fi d’assegurar-ne el seu  correcte 

manteniment i  comprovació de l’estat de devolució.
11. Recerca i selecció de llogater adequat  per a l’habitatge.
12. Seguiment del  cobrament  del lloguer, del compliment de la relació contractual

i d’incidències eventuals.
13. Informació i assessorament al llogater sobre aspectes importants  del 

manteniment de l’habitatge

UNA MANERA DE MIRAR-S’HO:
Un habitatge buit suposa:  
- el seu deteriorament
- despeses fixes mensuals i anuals
- impostos de béns immobles
- taxa d’escombraries
- despeses de comunitat de propietaris
- despeses de manteniment IRPF ( renda del capital immobiliari)

Un habitatge correctament llogat suposa:
  -  obtenció d’una renda justa i permanent

     -  possibilitat de repercutir legalment a càrrec del llogater una part de les 
despeses fixes

 

LLOGATERS

AVANTATGES:
14. Selecció de l’habitatge adequat en relació al nombre de persones

i les seves necessitats
15. Facilitació  d’accés a un habitatge amb una renta de lloguer 

compatible amb els ingressos de la unitat de convivència.
16. Garantia  de  l’estat d’habitabilitat de l’habitatge
17. Dipòsit de la fiança reglamentària
18. Seguiment del contracte i d’incidències eventuals
19. Informació i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer 



OBJECTIUS DE LA BORSA DE LLOGUER:

 Augmentar el parc d’habitatges de lloguer.
 Facilitar l’accés a  un habitatge digne a persones amb dificultats.
 Establir relacions contractuals justes i estables i de bona qualitat.
 Millorar de l’habitabilitat dels pisos  del parc de lloguer i del seu manteniment.
 Evitar situacions de precarietat o abús en una necessitat bàsica.
 Incrementar  la seguretat jurídica de totes les parts.
 Incrementar  l’estabilitat de  les persones en els habitatges i en el municipi.

DADES DE CONTACTE:

OFICINA LOCAL D’HABITATGE
 Carrer Doctor Ferran , 7, baixos.
 Telèfon: 972 40 22 76
     Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9’30 a  13,00 hores. 
  Es recomana demanar cita prèvia.
  Si ets propietari i estàs interessat en deixar el teu habitatge a la Borsa 

pots adreçar-te directament a aquest correu electrònic: borsalloguersocial@salt.cat   i 
enseguida contactarem amb vostè. 
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