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Habitatge

500 mil euros en ajuts tramitats al lloguer
L’import total dels ajuts tramitats per l’Ofi cina Local d’Habitatge durant l’any 2008 és de 533.903 euros i el nombre total de 

sol·licituds tramitades és de 323. El que signifi ca que amb un any s’ha multiplicat per quatre tant l’activitat com l’import dels ajuts.

2006 2007 2008 *

AJUTS PERSONALITZATS 4 18

RENDA BÀSICA EMANC. 143

AJUTS AL LLOGUER 11 89 162

TOTAL AJUTS TRAMITATS 11 93 323

Hi ha tres tipus d’ajuts per al pagament del lloguer:

- Ajuts al pagament del lloguer per a persones amb rics d’exclusió social. És un ajut que es calcula tenint en compte la renda (import) de lloguer 

pagat  en relació amb els ingressos i nombre de membres de la unitat de convivència. És un ajut de la Generalitat i és una partida pressupostària limi-

tada. Dels 162 ajuts tramitats al 2008, 14 no han estat acceptats a tràmit, dels 148 restants (91,3%) 75 estan resolts favorablement o amb proposta 

de resolució favorable ( 50,68%) quedant 73 expedients a tràmit pendents d’aprovació per part de la intervenció (49,33%). La convocatòria del 2008 

està tancada i es preveu que a principis d’abril s’obri la convocatòria pel 2009.

- Renda bàsica d’emancipació. És un ajut de 210 euros mensuals per a joves entre 22 i 30 anys. Es va iniciar al gener de 2008 i la convocatòria està 

oberta durant tot l’any per part del Ministerio de la Vivienda.

- Ajuts personalitzats a l’allotjament. Són ajuts per evitar el desnonament per impagament de rebuts de renda del lloguer o bé de quotes hipotecàries. 

La convocatòria de 2008 va fi nalitzar el 30 de novembre i es preveu que a principis de maig la Generalitat de Catalunya obrir la convocatòria pel 2009. 

Tots aquests ajuts es poden tramitar des de l’Ofi cina Local d’Habitatge, tret de l’Ajut personalitzat a l’Allotjament que és tramita des de l’Àrea de

Comunitat (c/Santa Fe, 52).

ANY IMPORT INCREMENT ABSOLUT

2006 20.307,12 euros     20.307,12 euros

2007  140.587,48 euros   120.280,36 euros

2008 533.903,37 euros    413.623,01 euros 

AJUTS AL LLOGUER ANY 2006 ANY 2007 ANY 2008 *

Nº Sol·licituds 11    89   162   

Sol·licituds favorables 9    57    

Sol·licituds desfavorables 2    32    

Total € Sol·licitat    20.307,12 €  135.281,20 €  323.144,03€ 

Total € Concedits    20.307,12 €  129.525,72 €  

Total € Denegats               -   €      5.755,48 €  

AJUTS PERSONALITZATS ANY 2007 ANY 2008 *

Nº Sol·licituds 4    18

Total € Sol·licitat  5.306,28 € 27.219,34 € 

RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ ANY 2008*

Nº Sol·licituds 143

Total € Sol·licitat 183.540,00 € 

Ofi cina Local d’Habitatge
Atenció presencial: Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 17 a 19 h a El Safareig

Per correu electrònic: habitatge@santceloni.cat
Tancat del 24 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos.
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EntornSubvencions

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 benefi ciaris:
-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 ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Sol·licitud del Títol de família nombrosa Indefi nit

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 ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Sol·licitud i revisió de grau de disminució Indefi nit Totes les persones en necessitat de reconèixer 
el seu grau de disminució

Àrea de Comunitat
OAC

Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 
Ciutadania

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

prestacions vinculades Indefi nit
Persones amb problemes de dependència 

vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Sol·licitud de prestació econòmica per al 
manteniment de les despeses de la llar dels 

cònjuges o familiars supervivents
Indefi nit

-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.

Àrea de Comunitat 
OAC

Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 
Ciutadania

Programa “Noces d’Or” Indefi nit Matrimonis que celebren els 50è aniversari 
de casament

OAC
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Renda bàsica d’emancipació Durant tot l’any Joves llogaters de 22 a 30 anys Ofi cina Local d’Habitatge

Programa de cessió d’habitatges 
desocupats

Durant tot l’any Propietaris d’habitatges Ofi cina Local d’Habitatge
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