
A l’Oficina Local d’Habitatge podreu:

– Rebre informació i assessorament en 
totes les matèries relacionades amb 

l’habitatge.

– Registrar d’entrada les sol·licituds 

relatives als programes i línies d’ajuts 
que gestiona l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya.

– Tramitar les cèdules d’habitabilitat.

– Sol·licitar els informes tècnics previs a 
les obres de rehabilitació o habitatges, 

per a les quals es sol·licitin ajuts 

(ITEs/III).

– Rebre informació i assessorament i 
tramitar la sol·licitud d’ajuts per a la 

rehabilitació d’edificis d’us residencial i 

habitatges.

– Sol·licitar ajuts per al pagament de 

l’habitatge (prestacions puntuals i 

urgents).

– Sol·licitar els ajuts de prestacions 
permanents per al pagament del 

lloguer.

– Fer gestions dels expedients que 

tingueu de la Renda Bàsica 
d’Emancipació.

– Inscriure-us al Registre de sol·licitants 

d’habitatges amb protecció oficial.

SOCIETAT 

MUNICIPAL 

HABITATGE DE 

TERRASSA  SA

ServeisHabitatge de Terrassa és una de les 

empreses del hòlding de l’Ajuntament 

de Terrassa, fundada l’any 1971 amb el 

nom de “Viviendas Municipales de 

Tarrasa” i és a l’any 1988 quan 

l’empresa canvia el seu nom a l’actual 

denominació.  

La nostra missió és promoure 

habitatges de protecció oficial, la gestió

de lloguer social i dur a terme els 

serveis d’una Oficina Local d’Habitatge. 

Adreça

C Pantà, 30, baixos, 08221, Terrassa 

Com contactar

Correu electrònic: habitatge@terrassa.cat
Telèfon: 93 733 61 71 

Horaris

De dilluns a divendres de 9 a 14 h. i dimecres  
de 16 a 18h. De 21 març a 1 d’abril i de 9 maig 
a 30 de setembre l’horari serà de 9 a 14 h. Del 
8 al 19 d’agost oficines tancades per vacances.

Oficina Local d’Habitatge



Si sou propietari d’un habitatge: 
Podeu accedir a assessorament en el 

lloguer del vostre habitatge i mediació
amb els llogaters si el deixeu a la Borsa 

de lloguer social.

Si busqueu habitatge: 

Trobareu assessorament i ajuda en la 

cerca d’habitatge i també durant la 
vigència del contracte de lloguer.

Programa de mediació per al 
lloguer social


