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Habitatge

A finals de febrer es van signar els contractes
de lloguer de la majoria dels 36 habitatges
protegits del carrer de Maria Aurèlia
Capmany número 4. Els habitatges han
quedat distribuïts de la manera següent: 2
per a persones amb alguna discapacitat,
15 per a joves, 7 pisos per a gent gran, 11
més per població en general i un a la
Fundació Acció Baix Montseny.

Ajuts d’habitatge que es poden sol·licitar actualment

TerminisAjuts Sol·licitants Presentació
sol·licituds

Renda bàsica d’emancipació

Ajuts personalitzats a l’allotjament per
pagar rebuts impagats de lloguer o quotes
d’un prèstec hipotecari

Programa de cessió d’habitatges
desocupats

Per pagar el lloguer a arrendataris
amb risc d’exclusió social

Per habitatges desocupats
que es posin en lloguer

Test de l’edifici (TEDI)
(és necessari per poder sol·licitar ajuts per
rehabilitació en elements comuns d’edifici
d’habitatges)

Informe intern d’idoneïtat (és necessari
per poder sol·licitar ajuts de rehabilitació
d’habitatges)

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis
d’ús residencial

Joves de 22 a 30 anys

Tothom

Propietaris d’habitatges

Persones amb ingressos no superiors a
2,5 vegades l’IPREM:

- Majors de 65 anys amb contractes de
lloguer amb pròrroga forçosa

- Llogaters d’habitatges d’administracions
o empreses públiques d’àmbit local o
entitat sense ànim de lucre

- Llogaters amb contracte a través de les
borses integrades a la xarxa de mediació
per al lloguer social i en situació de risc
d’exclusió social

- Joves fins a 35 anys d’edat inclosos amb
ingressos anuals mínims de 5.500 euros

Propietaris d’habitatges desocupats que
s’hi hagin realitzat obres de posada al dia
acreditades amb un màxim de 6.000
euros, que provinguin del mercat lliure i
disposin de cèdula d’habilitat

Comunitats de propietaris o titulars
d’edificis

Propietaris d’habitatges

Edificis residencials pels quals s’hagi
sol·licitat el Test de l’Edifici (TEDI) o
l’Informe Intern d’Idoneïtat (III):

- Comunitats de propietaris i titulas
d’edificis d’habitatges d’ús residencial
per la rehabilitació d’elements comuns
de l’edifici

- Titulars d’habitatges per a la rehabilitació
dels interiors

- Titulars d’edificis d’un sol habitatge, per
a la rehabilitació d’elements que formen
part de l’edifici o de l’interior de
l’habitatge

Oficina Local d’Habitatge Durant tot l’any

Fins al 30 de novembre de 2008

Durant tot l’any

Fins al 30 de juny de 2008 les
persones amb contractes de
lloguer anteriors a l’1 de gener
de 2008.

Fins al 31 d’octubre de 2008 les
persones amb contractes de
lloguer a partir de l’1 de gener
de 2008.

∑

Fins al 30 de maig de 2008

Fins al 14 d’abril de 2008

Fins al 14 d’abril de 2008

Fins al 30 de maig de 2008

Signatura del contracte per part del gerent de la Fundació
Acció Baix Montseny, entitat que gestiona un pis per
treballadors amb discapacitat psíquica que, a causa dels
seus seus ingressos, no poden accedir a un habitatge de
lliure mercat.

Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Habitatges protegits del carrer de Maria Aurèlia Capmany

L’Oficina
Local d’Habitatge

està situada al
carrer Campins 24,

edifici
el Safareig
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Àrea de Comunitat

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Sol·licitud de la prestació
econòmica per infant a
càrrec i de la prestació
econòmica per
part,adopció o acolliment
múltiple per a l’any 2008

Fins el 31 de
desembre de 2008

Totes les famílies amb
infants beneficiaris:
-nens/es nats l’any 2008
-nen/es menors de 3 anys
-nens/es menors de 6 anys

si formen part de família
nombrosa o monoparental

OAC

Qualsevol oficina d’Acció
Social i Ciutadania de la
Generalitat

Sol·licitud del Títol
de família
nombrosa

Indefinit Totes les famílies amb 3 infants o més,
i famílies amb 2 infants quan un d’ells
tingui reconegut un grau de disminució

OAC

Qualsevol
oficina d’Acció
Social i
Ciutadania de la
Generalitat

Sol·licitud i
Revisió de grau
de disminució

Indefinit Totes les persones en
necessitat de reconèixer el
seu grau de disminució

Àrea de Comunitat

OAC

 Qualsevol oficina
de Acció Social i
Ciutadania

Programa
“Noces d’Or”

Indefinit Matrimonis que
celebren els 50è
aniversari de casament

OAC

Qualsevol oficina
d’Acció Social i
Ciutadania de la
Generalitat

Programa
Termalisme
Social

fins el 16 de
maig de 2008 Pensionistes majors de 60 anys

OAC

Qualsevol oficina d’Acció
Social i Ciutadania de la
Generalitat

imserso

Sol·licitud de
reconeixement de la
situació de
dependència i del dret
als serveis i prestacions
vinculades

Indefinit Persones amb problemes
de dependència vinculats a la mobilitat
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Qualsevol oficina
d’Acció Social i
Ciutadania de la
Generalitat

Sol·licitud de prestació
econòmica per al
manteniment de les
despeses de la llar dels
cònjuges o familiars
supervivents

Indefinit
-Ser pensionista prestació de les

prestacions de mort i supervivència o
favor de familiars del sistema de la
Seguretat Social

- Disposar d’uns ingressos, per tots els
conceptes, iguals o inferior a 7.948,10
euros (2007)

- No ser usuari/a d’una prestació de
serveis d’acolliment residencial, sanitari
o anàloga.
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Qualsevol oficina
d’Acció Social i
Ciutadania de la
Generalitat

Ajuts personalitzats
a l’allotjament
2008

Fins el 30 de
novembre de 2008

Persones que acreditin que no poden satisfer
els rebuts impagats de lloguer o les quotes
d’amortització d’un habitatge de promoció
privada.

Subvencions i ajuts

Per més informació:

Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni
C/ Campins 24, (el Safareig)
Tel. 93 864 12 00
Horari: de dilluns a divendres

de 8.30 a 14.30 h i de 17 a 20 h (expete divendres tarda)

Oficina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria
C/ Miquel Mateu 6 (Les casetes)
Tel. 93 847 01 59
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

Àrea de Comunitat
C/ de Santa Fe, 52
Tel. 93 864 12 12

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h


