Un centenar de persones s’han donat d’alta al registre "on line"
de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial
La Paeria va posar en marxa el passat mes d’agost el registre telemàtic per a
sol·licitants d’habitatges de protecció oificial, que ha rebut una petició al dia

L’Ajuntament de Lleida, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, ha rebut
la petició de més d’un centenar de persones per a inscriure’s al registre on line
per sol·licitar un habitatge de protecció oficial, des que es va posar en
funcionament aquest registre telemàtic el passat mes d’agost. Això significa
que el registre telemàtic de l’Oficina Local d’Habitatge rep una petició cada dia.
Al web de la Paeria es pot trobar la informació sobre els requisits d’accés al
registre i quin és el seu funcionament, fer la descàrrega del full de sol·licitud,
informació sobre totes les promocions d’habitatges i la tramitació de la
inscripció al registre per internet. En cas de realitzar la inscripció al registre de
sol·licitants per internet, cal omplir el formulari del web i un cop rebuda la
sol·licitud i comprovades les dades, s’envia un correu electrònic de confirmació
d’inscripció al registre.
L’objectiu és no haver de desplaçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge i ampliar el
nombre de persones que poden accedir a un habitatge de promoció pública en
totes les seves modalitats, des de lloguer, règim especial, règim general,
concertat i concertat català.
De tota manera, l’Oficina Local d’Habitatge gestiona les sol·licituds que es fan
de forma presencial d’aquelles persones que estan interessades en optar a un
habitatge social. Així, els interessats reben informació de totes les promocions i
adjudicacions d’habitatge amb protecció pública i se’ls convoca cada cop que
s’adjudica una promoció en funció de les característiques de cada habitatge i
els requisits dels sol·licitants. Actualment, hi ha inscrites al registre més de
3.000 persones, de les quals gairebé el 50 per cent demanden habitatges de
lloguer.
Els joves menors de 35 anys són els principals sol·licitants dels habitatges
protegits. Són joves solters, nascuts a Lleida, que tenen estudis superiors i
treballen per compte aliè. És freqüent, a més, que aquest tipus de sol·licitant
visqui encara al domicili familiar.
Recentment l'Ajuntament de Lleida, a través de l’Empresa Municipal
d’Urbanisme, ja ha adjudicat, mitjançant un sorteig, tres noves promocions amb
24 habitatges de lloguer per a joves al Centre Històric. També es construeix
una altra promoció a Països Catalans de 70 habitatges de lloguer per a joves i
88 habitatges més de lloguer a Pardinyes.

