
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

Salt obre als menors de 35 anys el lloguer de pisos 
del Parc Municipal d’Habitatge 
 

Els ciutadans interessats cal que visquin o treballin a Salt i s’han d’inscriure a la llista de 
sol·licitants d’habitatge de protecció oficial (HPO) a través d’un formulari situat a la web 
municipal 
 

Durant aquest curs 2021-22 també es va recollir la demanda existent entre els estudiants 
universitaris, i a hores d’ara, ja hi ha quatre pisos destinats a aquest col·lectiu 
 
L’Ajuntament de Salt ha donat un nou pas en l’obertura de pisos del Parc Municipal d’Habitatge 
i, si fa uns mesos va recollir la demanda dels estudiants universitaris, ara es dirigeix als 
ciutadans menors de 35 anys que visquin o treballin al municipi. En aquesta línia s’ha fet una 
crida perquè tots els interessats s’inscriguin a la llista de sol·licitants d’habitatge de protecció 
oficial (HPO) a través del formulari que hi ha situat a la següent pàgina de la web municipal: 
https://www.viladesalt.cat/pisos-per-a-joves-menors-de-35-anys/ 
 
L’objectiu del procés que s’ha iniciat aquest divendres 29 d’abril té l’objectiu d’actualitzar la 
demanda que existeix entre aquest col·lectiu per tal que, a mida que els pisos estiguin 
disponibles, ajustar l’oferta de pisos en funció de la demanda. El criteri d’adjudicació dels 
habitatges serà el d’antiguitat d’inscripció a la borsa. 
 
El regidor d’Habitatge de Salt, Àlex Barceló, explica que “seguim endavant amb la 
consolidació del Parc Municipal d’Habitatge de Salt i després d’una primera fase centrada 
en la compra, durant els darrers mesos estem treballant en la rehabilitació. Al mateix 
temps, i progressivament, hem iniciat la crida a diversos col·lectius als quals ens volem 
adreçar i així ho continuarem fent basant-nos en el reglament municipal d’accés a 
l’habitatge que estableix els criteris i segments de població als quals es preveu dirigir les 
polítiques d’habitatge”. 
 
Per la seva banda, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, destaca que “no ens aturem i, articulant les 
accions al voltant del Parc Municipal d’Habitatge que hem consolidat durant aquest 
mandat, continuem assumint el repte de donar resposta a les necessitats en aquest àmbit 
dels saltencs i saltenques”.  
 
 
184 pisos, nou milions d’inversió 
A hores d’ara el Parc Municipal d’Habitatge de Salt compta amb 184 pisos i s’ha realitzat una 
inversió propera als nou milions d’euros que inclou la rehabilitació i adequació dels habitatges. 
Durant el darrer any s’han entregat 38 pisos.  
 
El primer col·lectiu al qual es va fer la crida per recollir la demanda existent va ser el dels 
estudiants i aquest curs 2021-22 ja s’han posat a disposició quatre habitatges, una xifra que 
s’espera doblar per al 2022-23. 
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