
Jornada de portes obertes 
adreçada a propietaris

per a visitar

per l’Ajuntament de Ripoll

9 de març de 2023
Plaça Ajuntament

a les 13 hores

omple de vida el teu pis buit



Si teniu un habitatge buit al barri vell, si coneixeu algú que el 
tingui, esteu convidats a la jornada de portes obertes dels 
últims pisos reformats per l’Ajuntament.
El punt de trobada per a començar la visita serà als baixos de 
l’Ajuntament, el dijous 9 de març de 2023, a les 13 h.
Durant la visita explicarem les condicions i resoldrem tots els 
dubtes.

Per a més informació, 
consulteu l’ordenança

a ripoll.cat

Avantatges
Una sola acció té un efecte en cadena amb
molts beneficis per a Ripoll i per a tots els actors implicats:

Els propietaris aconsegueixen rehabilitar l’habitatge sense 
esforç i millorar el seu patrimoni. 
Reduir els immobles desocupats. 
Generar ocupació i activitat econòmica.
Donar vida al barri.
Facilitar que els joves optin a un lloguer assequible
i no marxar de la vila.



Una comissió tècnica valorarà 
les possibilitats del pis.

Es redactarà una proposta
de projecte per a contrastar 
amb la propietat.

Totes les obres i tràmits 
les realitzarà l’Ajuntament 
d’acord amb el conveni 
signat.

Un equip d’operaris es
posarà mans a l’obra.

Un cop finalitzada la reforma 
del pis, toca llogar-lo.

El pis entra en una borsa de 
lloguer i des de l’Ajuntament
es buscarà un llogater amb 
garanties i sense preocupacions. 

El llogater que entri al pis,
pagarà el lloguer a l’Ajuntament 
fins al moment que s’hagin 
amortitzat les despeses.
A partir d’aquest moment
el propietari ja pot cobrar
el lloguer.
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OFICINA MUNICIPAL D‘HABITATGE

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa
de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.  

Un projecte innovador i sostenible,
per donar vida al Barri Vell
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Pisos rehabilitats per l’Ajuntament


