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Cens dels habitatges buits de la ciutat
•La Paeria en té localitzats uns 550 que ja estarien llestos per entrar-hi a viure

se’n puguin derivar segons les
necessitats existents”.

El cens d’habitatges buits a la
ciutat de Lleida que està elaborant la Paeria té ja prop de 1.550
immobles, dels quals prop de
550 ja serien habitables i estarien disponibles per als usos
que, una vegada consensuats
amb les entitats bancàries, se’n
determinin.
Vuit d’aquests pisos procedeixen de la Societat de Gestió
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb)
i s’oferiran de manera immediata a les persones que figuren
al registre de sol·licituds d’habitatge. A més, el Banc Mare Nostrum cedirà a la Paeria 18 allotjaments per a lloguer social.
La resta de cases estan pendents d’algun tipus de rehabilitació i caldrà estudiar la seva

“L’objectiu final és garantir
un habitatge digne per a totes
les persones que resideixen a la
ciutat de Lleida”, va concloure el regidor.

El
consistori
ha demanat a les
entitats bancàries de
Lleida la relació dels
pisos que tenen
disponibles

El cens de la Paeria ja ha detectat 1.550 immobles buits. © H.S.

situació actual. Segons la Llei
24/2015, s’ha obert el registre
de comunicació de propostes
de lloguers socials.
El tinent d’alcalde i regidor
de l’Hàbitat Urbà, Rural i la

Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, va
destacar que “l’Ajuntament de
Lleida encapçala el treball en el
tema dels habitatges buits, està
dialogant amb totes les entitats
implicades i estudiarà, a partir
d’ara, els possibles usos que

La Paeria fa
temps que treballa en l’elaboració d’un cens
d’habitatges
buits. Al gener i al
setembre es va demanar a les entitats bancàries
de la ciutat que aportessin els
informes relatius als pisos de la
seva propietat assenyalant la
relació d’habitatges, indicant la
seva ubicació, la data des què
en són propietaris legals i si es
troben ocupats o desocupats. •••

Horta

Pla Operatiu sobre l’Horta de Lleida

•Promou la priorització de les activitats agrícoles i ramaderes i la millora de les infraestuctures
La Comissió Territorial de l’Horta de Lleida va posar sobre la
taula el Pla Operatiu, que impulsa la Regidoria de l’Hàbitat
Urbà, Rural i la Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Lleida, per dinamitzar aquesta zona.
El pla propugna la redacció
d’una ordenança municipal de

l’Horta de Lleida que hauria de
recollir, entre d’altres propostes,
la priorització de les activitats
agrícoles i ramaderes, millorar
les infraestructures agràries,
potenciar les instal·lacions que
donin valor afegit a les activitats primàries, la regulació de
nous usos, modelitzar l’entorn
periurbà, definir i ordenar la

Es pretén difondre els valors de l’Horta entre la ciutadania. © Paeria

ronda verda, completar i tramitar el catàleg de béns protegits
i elaborar un catàleg de construccions en sòl no urbanitzable per recuperar o mantenir
les preexistents que sigui necessari preservar o millorar.

La iniciativa preveu també la revisió de la xarxa de camins. © H. Sirvent

També es preveu la creació
de plataformes de dinamitza-

ció i la promoció de l’activitat
agrària innovadora, l’impuls del
parc agrari de l’Horta i la potenciació del riu Segre, la millora
del proveïment i el sanejament
d’aigua, la revisió de la xarxa
de camins d’acord amb la seva
morfologia i funcionalitat i l’actualització de les activitats de
descoberta de l’Agenda 21. •••
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