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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 126/2020/ALTTER
Procedència: Àrea Territorial

A Montcada i Reixac,

ASSUMPTE: Moratòria en relació a la contraprestació econòmica dels habitatges 
objecte de cessió del seu ús per part de l’Ajuntament de Montcada i Reixac a 
famílies en situació d’exclusió residencial 

L’Ajuntament de Montcada i Reixac té cedit l’ús de disset habitatges a famílies en 
situació d’exclusió residencial, dels qual set són de titularitat municipal i deu varen ser 
cedits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a l’Ajuntament per tal de què aquest 
fes possible l’accés a un habitatge públic a aquelles persones o unitats familiars del 
municipi amb especials necessitats d’atenció.

L’actual situació d’urgència derivada de la pandèmia provocada per la COVID-19 
Coronavirus, la consegüent declaració d’estat d’alarma, per Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, i atès que els efectes econòmics 
derivats de la mateixa poden incidir especialment en aquelles famílies vulnerables que 
es puguin veure afectades.

De conformitat amb l’informe jurídic emès pel cap de la unitat d’habitatge de 27 de 
març de 2020.   
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

 PRIMER.- Establir una moratòria, i, per tant, la suspensió en el pagament i cobrament 
de la contraprestació de l’ús dels 17 habitatges cedits per l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac per als mesos d’abril, maig i juny de 2020.

SEGON.- Prorratejar les quotes ajornades durant els 18 mesos posteriors, és a dir, 
entre el juliol del 2020 i el desembre del 2021, en què la quota fixada s’incrementarà  
en la part corresponent per satisfer fraccionadament els imports no satisfets durant la 
moratòria, amb l’excepció que la cessió d’ús finalitzi amb anterioritat, en quin cas 
l’import que restés pendent haurà de ser abonat conjuntament amb la última quota 
exigible.  

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

https://tramitsigestions.montcada.cat/validacio
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Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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