TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT SUBVENCIONAL (art. 14 Llei Transparència).
El Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A (SMHAUSA) no convoca, i en
conseqüència no atorga, subvencions i altres ajuts públics sinó que és gestor, per encàrrec i/ó
delegació, d’algunes subvencions o prestacions.
En concret, SMHAUSA gestiona aquelles subvencions/prestacions que li venen encarregades
per part de l’Ajuntament de Tarragona (fitxa 1) i per part de la Generalitat de Catalunya (fitxa
2).
La informació detallada de la publicació de les respectives convocatòries es podrà trobar als
enllaços web:
www.tarracohabitatge.cat
www.tarragona.cat
www.agenciahabitatge.cat

FITXA 1

OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
La finalitat de les diferents subvencions que tramita el Servei Municipal de l’Habitatge per
encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona, és la millora de la qualitat dels habitatges i de les
condicions de vida dels seus ocupants, reduir el perill de despreniments a la via pública dels
elements que composen les façanes i els seus cossos sortints, en el cas de les millores en
façanes. Així com fomentar la millora dels immobles, permetent a les persones de més edat o
amb dificultats de mobilitat un adequat gaudi dels seus immobles, en el cas de la instal·lació
d’ascensors.
Les subvencions són una eina d’utilitat ciutadana, amb total respecte a l’ interès social i amb
finalitat pública de servir per a la millora dels immobles i pel gaudi de totes les persones
susceptibles de rebre els ajuts que les empara.

LINIES DE SUBVENCIÓ EN LES QUE ES CONCRETA EL PLA
- Reparació de façanes i elements sortints annexes
municipi de Tarragona.

en edificis ja construïts situats al

- Instal·lació d’ascensors en edificis ja construïts, per tal de fomentar la millora de la qualitat
dels habitatges.
- Concessió d’ajuts econòmics mitjançant la concessió de subvencions per a la restauració de
façanes i annexos en edificis ja construïts de la Part Alta de Tarragona, dins el marc d’actuació
del Pla Integral de la Part Alta.

FITXA 2

OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
La finalitat de les diferents subvencions/prestacions que tramita el Servei Municipal de
l’Habitatge per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, en concret per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, és:
1. La millora de conservació, de la qualitat i sostenibilitat i els ajustos en matèria
d’accessibilitat.
2. Fomentar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer i garantir el manteniment del mateix.

LINIES DE SUBVENCIONS/PRESTACIONS:
- Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.
- Ajuts puntuals i urgents per al pagament de rendes de lloguer i quotes hipotecàries.
- Prestacions per al pagament del lloguer.

