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Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Activitats d’Educació permanent
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
d’educació permanent que promou l’Ajun-

tament de Sant Celoni

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació 

del Baix Montseny 

Escola de música i teatre
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
de l’escola de música o teatre que promou 

l’Ajuntament de Sant Celoni

Centre Municipal d’Expressió

Pla de renovació d’electrodomèstics, calde-
res i aparells d’aire condicionat a Catalunya

de l’1 de juliol 
fi ns el 30 de 

desembre de 
2010 o fi ns 

l’exhauriment 
del pressupost 

Persones que renovin equips destinats a 
primera residència dintre el territori de 

Catalunya
www.gencat.cat/icaen

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 Tot l’any Joves 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 de lloguer 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 de lloguer
Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Informe intern d’idoneïtat Temporal
Propietaris individuals que volen fer obres de 

rehabilitació del seu habitatge
Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts per a l’adaptació o a l’accessibilitat 
d’habitatges per a persones amb 

discapacitat

Fins el 30 de se-
tembre 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’habitat-
ges per a persones amb problemàtica social 

derivada de malaltia mental

Fins el 30 de se-
tembre 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

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

Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials de Treball 

93 622 04 00

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’agost de l’OLH
- Fins al 31 d’agost: de dilluns a divendres de 10 a 13 h (excepte els dijous)
  Del 9 al 20 d’agost l’Ofi cina romandrà tancada

A partir de l’1 de setembre
- Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h

Més informació a l’Ofi cina 
Local d’Habitatge i al web 

www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat
Telèfon 93 864 12 10

L’Ofi cina d’Habitatge de Sant Celoni, la primera en tramitacions 
d’ajuts al lloguer de tota la província de Barcelona
Un estudi comparatiu de totes les ofi cines d’habitatge de la província realitzat per la Diputació de Barcelona conclou que l’Ofi cina Local d’Habitatge 
de Sant Celoni ha estat la capdavantera en la sol·licitud i tramitació d’ajuts al lloguer de l’any 2009, amb un total de 376 tramits.

Els comparadors d’indicadors d’activitat i econòmics entre ofi cines confi rmen que per cada 10.000 habitants, Sant Celoni ha tramitat 167,85 sol-
licituds d’ajut de la Generalitat per al pagament del lloguer i 55,16 ajuts de la Renda bàsica d’emancipació (RBE). Aquestes xifres la situen molt per 
davant de les 47 ofi cines analitzades.

Adaptació d’habitatges per a 
persones amb discapacitat
Convocatòria anual per a persones amb un 
grau igual o superior al 33% de disminució 
reconegut per l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) i que superin el barem 
de mobilitat reduïda per tal d’adaptar l’habi-
tatge per fer-lo accessible i funcional i facilitar 
la seva autonomia personal mitjançant sub-
vencions a fons perdut fi ns a un màxim  del 
80% del cost amb els següents límits:

- Per a obres de supressió de barreres arqui-
tectòniques a l’habitatge: 4.614,60 euros

- Per a l’adquisició i la instal·lació de plata-
formes elevadores especials per a perso-
nes amb mobilitat reduïda: 3.093,30 euros

Termini fi ns el 30 de setembre. Entitat res-
ponsable Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials – Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania de la Generalitat de Catalunya.

Accés a l’habitatge per a per-
sones amb problemàtica soci-
al derivada de malaltia mental
Prestació permanent per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia 
mental (igual o superior al 65%) que necessi-
tin un acolliment residencial en un habitatge 
amb serveis comuns i que no disposin de 
recursos sufi cients per accedir a una plaça 
no fi nançada amb fons públics. L’objecte 
serà complementar els ingressos de les 
persones benefi ciàries per permetre el seu 
accés a serveis d’habitatges per a persones 
amb problemàtica social derivada de malal-
tia mental, en una entitat col·laboradora del 
Programa.

Termini fi ns el 30 de setembre. Entitat 
responsable Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) – Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya.

Pagament del lloguer o hipo-
teca en situacions especials
Ajuts a fons perdut de caràcter personal per 
fer front a rebuts de lloguer impagats o quo-
tes d’amortització hipotecària i s’atorguen 
per atendre situacions d’especial urgència a 
fi  de garantir la permanència continuada a 
l’habitatge de la persona sol·licitant i de la 
seva unitat de convivència.

Van dirigits a persones amb rebuts impa-
gats de lloguer o d’amortització del préstec 
hipotecari amb ingressos baixos o moderats, 
amb un màxim de 3.000 euros sempre que 
compleixin les següents condicions:

- Residir a Catalunya i que l’habitatge sigui la 
residència habitual i permanent

- Tenir, la unitat de convivència de la qual for-
men part, uns ingressos mensuals, referits a 
l’any 2010, ponderats d’acord amb el nom-
bre de membres de la unitat de convivència 
i de la zona on estigui ubicat l’habitatge, no 
superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador 
de Renda de Sufi ciència de Catalunya)

- Ser titular/s d’un contracte de lloguer d’un 
habitatge (amb un màxim de 950 euros 
mensuals) o tenir-lo cedit amb el consenti-
ment escrit de l’arrendador/a o ser titulars 
d’un crèdit hipotecari per a l’adquisició 
d’un habitatge (amb un màxim de 1.200 
euros mensuals)

- Deure a un creditor/a privat/ada les rendes 
del lloguer o les quotes d’amortització de la 
hipoteca per circumstàncies sobrevingudes 
i no previsibles, degudament justifi cades 
amb l’informe dels serveis socials d’atenció 
primària o especialitzats

Ajuts 
vigents




