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Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Ajut mensual pels alumnes de les escoles 
bressol privades del municipi

Curs 
2009 - 2010

Families amb fi lls/es de 0-3 anys matriculats 
a les escoles bressol La Caseta del Bosc i 

Escola Pascual
OAC

Transport públic gratuït per a nens i nenes 
de 4 a 12 anys

Indefi nit
Infants de 4 a 12 anys

www.t-12.cat  /  Servicaixa  /  Estanc  /
Centre d’atenció al client de la xarxa 

de transport públic

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

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 emancipació Tot l’any
Joves d’entre 22 i 30 anys per pagar el 

lloguer
Ofi cina Local d’Habitatge

Prestacions d’especial urgència
(antics Ajuts personalitzats a l’allotjament) 

Temporal

Persones que acreditin que no poden 
satisfer els rebuts impagats o les quotes 

d’amortització d’un habitatge de promoció 
privada

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Complement de la pensió Tot l’any
Persones amb una pensió de jubilació i d’in-
validesa, per a pensionistes en modalitat no 

contributiva que visquin en lloguer
Àrea de Comunitat - Serveis socials

Informe intern d’idoneïtat
Temporal

Propietaris individuals que volen fer obres 
de rehabilitació al seu habitatge

Ofi cina Local d’Habitatge

Per l’adaptació o accessibilitat d’habitatges 
per a persones amb discapacitat

Fins el 30 
de setembre 

de 2010

Persones amb un grau de discapacitat reco-
negut igual o superior al 33% i que superin 

el barem de mobilitat reduïda

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Prestacions per a l’accés als serveis 
d’habitatges per a persones amb problemà-

tica social derivada de malaltia mental

Fins el 30 
de setembre 

de 2010

Persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental amb un grau de discapa-

citat igual o superior al 65% 

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts a propietaris d’habitatges desocupats 
que els posin en lloguer

Fins el 13 de 
maig

Propietaris que han llogat el seu habitatge 
mitjançant la Borsa de Mediació / Jove, per 

les obres de posada al dia de l’habitatge 
llogat i fi ns a un màxim de 6.000 euros

Ofi cina Local d’Habitatge

Prestacions permanents per al 
pagament del lloguer (antic Ajut al 

lloguer per a persones amb risc d’exclusió 
social – “Lloguer just”)

Perceptors dels 
Ajuts al lloguer 

l’any 2009
Fins al 30 de juny

Noves sol·licituds 
Un mes des de 
l’endemà de la 
convocatòria

Unitats de convivència amb ingressos infe-
riors a 2,35 IRSC que dediquen més del 30% 

dels seus ingressos a satisfer el lloguer 
Ofi cina Local d’Habitatge

Promoció de l’ocupació autònoma: Subven-
ció per reduir els interessos dels préstecs 

destinats a fi nançar inversions per a la 
creació i posada en marxa d’una activitat 
empresarial com a persona treballadora 

autònoma.

Dos mesos des-
prés de la data 
d’alta al corres-

ponent règim de 
la Seguritat So-
cial o de la data 
d’alta a la mutu-
alitat  del col·legi 
professional que 

correspongui.

Persones desocupades que vulguin consti-
tuir-se com a treballadors/ores autònoms/es 

o per compte propi i a treballadors/ores 
autònoms o per compte propi que formin 

part de comunitats de béns o societats civils

Serveis Territorials de Treball 

Crèdit formació per al treball per fi nançar 
cursos de millora professional per a perso-

nes aturades.

Fins a l’1 de 
novembre de 

2010
Persones majors de 18 anys en atur inscrites 

al Servei d’Ocupació de Catalunya

Ofi cina de Treball del Servei
d’Ocupació de Catalunya         

 www.ofi cinadetreball.cat
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Habitatge

HORARI d’atenció presencial al Safareig 
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h

habitatge@santceloni.cat

Més informació a l’Ofi cina Local d’Habitatge al web 
www.santceloni.cat/habitatge

Ja podeu consultar la 
Guia de serveis i ajuts 
a l’habitatge

Durant el mes d’abril 
sortirà publicada una 
Guia de serveis i ajuts 
de l’Ofi cina d’Habitatge 
del Baix Montseny que 
té com objectiu propor-
cionar una eina d’in-
formació general sobre 
qüestions relacionades 
amb habitatge, així com 
exposar els serveis que 
es poden tramitar a 
l’Ofi cina (C/ Campins, 
24, El Safareig): ajudes al 
pagament de lloguer, re-
habilitació d’habitatges, 
accés a l’habitatge de 
protecció ofi cial, borsa 
de lloguer, consells per 
la compra/lloguer d’un 
habitatge...

La guia es distribuirà a diferents comerços de Sant Celoni i la Batllòria, 
als equipaments municipals i a l’Ofi cina Local d’Habitatge.

Novetats en l’ajut al paga-
ment de lloguer a perso-
nes amb risc d’exclusió
L’ajut al pagament de lloguer a persones amb risc d’exclusió, que ara 
s’anomena prestació permanent per al pagament del lloguer, ha 
passat de ser subvenció a prestació. Recordem que va destinat a per-
sones físiques residents a Catalunya, titulars d’un contracte de lloguer 
amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 2,35 vegades 
l’IRSC. 

Aquest canvi implica:

Si ja has cobrat l’ajut al 2009
- Reconeixement automàtic de la prestació (mateixes circumstàncies 
que van donar dret)

- Termini per presentar la sol·licitud: 30 de juny

- Cal pagar el lloguer a través d’una entitat fi nancera col·laboradora 
mitjançant transferència bancària o rebut domiciliat

Si no sou benefi ciaris o ho demaneu per primera vegada
- Tindran prioritat les persones amb discapacitat, les persones més 

grans de 65 anys, les dones víctimes de violència de gènere i les famí-
lies monoparentals

- El termini per a noves sol·licituds previsiblement s’iniciarà el 16 
d’abril i fi nalitzarà al cap d’un mes

Podeu informar-vos del moment de la publicació de la convocatòria a 
www.santceloni.cat/habitatge, a l’Ofi cina d’habitatge i a Punt 7 Ràdio.

Es resolen les sol·licituds d’ajuts al lloguer de l’any 2009
La Generalitat ha resolt les sol·licituds d’ajut al pagament del lloguer a persones amb risc d’exclusió de la convocatòria de l’any 2009. De les 
283 sol·licituds tramitades per l’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny, 166 (gairebé el 60% del total) han estat favorables i han obtingut una 
subvenció de fi ns a 2.880 euros. La resta, 117, han estat desfavorables la majoria per manca de pressupost.

166  Favorables     58,66%

117  Desfavorables    41,34%

86  Manca de pressupost (Generalitat) 73,50%

13  Incompliments amb AEAT  11,11%

18  Altres motius    15,39%

283  Sol·licituds
Us recordem que la Renda 

Bàsica d’Emancipació és una 
subvenció pública que suposa 
un ingrés patrimonial per tant 
el joves que la perceben estan 
obligats a presentar la declara-

ció de  l’IRPF.


