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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

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’atenció presencial al Safareig
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

S’obre el procés d’adjudicació de 
12 habitatges protegits de lloguer 
al carrer Maria Aurèlia Capmany 

Aquest mes d’octubre s’inicia el procés 
d’adjudicació de 12 habitatges amb protecció 
ofi cial en règim de lloguer al carrer Maria Au-
rèlia Capmany, gestionats per Proviure, d’una, 
dues i tres habitacions amb plaça de pàrquing 
vinculada amb un cost mensual (incloses 
despeses de comunitat i tributs) d’entre 288 i 
495 euros. 

Requisits de les persones sol·licitants:

- Estar empadronat a Sant Celoni

- Tenir uns ingressos que no sobrepassin 
els topalls per aquest tipus d’habitatges 
(41.519,97 euros que varien en funció del 
nombre de membres que formin la Unitat 
de convivència)

- Que el pagament del lloguer anual no superi 
el 40% dels ingressos anuals ponderats

- No disposar de cap habitatge en propietat

- Inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habi-
tatge amb Protecció Ofi cial de Catalunya 
(RSHPOC)

Les persones interessades s’han d’ adreçar a 
l’Ofi cina Local d’Habitatge (OLH) abans del 
10 de novembre, al Safareig, amb l’original i 
fotocòpia de la següent documentació: 

- NIF / NIE de tots els membres de la unitat de 
convivència

- Declaració del impost de la renda (IRPF) de 
l’any 2009 (cas de no estar obligat a presen-
tar-la caldrà portar la vida laboral i els certifi -
cats dels rendiments laborals del 2009)

Els habitatges aniran assignats a col·lectius 
en risc (gent gran, joves, dones en situació 
de violència de gènere, famílies monoparen-
tals i persones i persones amb discapacitat) i 
població en general, en cas de quedar desert 
els habitatges del col·lectiu en risc, aquests 
habitatges passaran al contingent general.

Les persones inscrites amb anterioritat a l’1 
de gener de 2010 al Registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció ofi cial de Sant 
Celoni, cal que passin per l’Ofi cina per tal 
d’actualitzar les seves dades i formalitzar la 
seva inscripció al Registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció ofi cial de 
Catalunya (RSHPOC)

Per poder optar a les promocions d’habitatge 
protegit, de compra, lloguer o lloguer amb 
opció a compra així com pisos de la borsa 
jove i de la borsa de mediació, cal inscriure’s  
al RSHPOC.

Habitatge Habitacions  m2 IMPORT MES

ESC A B-1 2 50,29 378,99

ESC A B-3 2 60,90 452,10

ESC A 1-5 1 37,79 288,14

ESC A 2-3 2 50,41 378,38

ESC A 2-4 2 49,90 376,50

ESC A 2-5 1 37,79 288,14

ESC B B-1 2 50,19 376,67

ESC B B-2 2 49,76 373,93

ESC B 2-1 2 50,19 376,67

ESC B 2-2 2 49,76 373,93

ESC B 2-3 3 67,41 495,84

ESC B 2-4 3 66,40 487,70

CAL RECORDAR

On sol·licitar i presentar la sol·licitud 
A l’Ofi cina Local d’Habitatge, a l’edifi ci El Safareig

Quan hi puc anar
 Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 / Dimarts i dijous de 17 a 19 h

Fins quan puc sol·licitar aquests habitatges 
Del 10 d’octubre al 10 de novembre

On puc trobar més informació
www.santceloni.cat/habitatge 

Presentació de sol·licituds 
i documentació 

del 10/10/2010 fi ns el 10/11/2010

Sorteig dels habitatges i 
l’ordre en la llista d’espera 

15/11/2010

Visat per part de la Generalitat 
(Termini entre 2 i tres mesos)

Revisió de l’habitatge i 
entrega de claus

Revisió de la documentació, 
signatura del contracte fi ns 

el 30/11/2010


