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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

Pla Renova’t de Finestres, ajuts per renovar 
fi nestres per d’altres més efi cients 

tèrmicament

Entre el 17 
de gener i 

el 30 d’abril

- Habitatges particulars (només primera 
residència) - Edifi cis plurifamiliars i edifi cis 

del sector terciari (comunitats de propietaris, 
empreses privades, fundacions, entitats sen-

se ànim de lucre i altres ens corporatius)

www.plarenovat.cat

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
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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

Què és el Programa 
d’arranjaments d’habitatges?
És un programa pensat per efectuar reformes bàsiques i 
d’adaptació funcional a habitatges de cara a millorar les con-
dicions de seguretat, habitabilitat i accessibilitat. L’any 2010, 
l’Ajuntament de Sant Celoni ja va a dur a terme obres de reforma 
i adaptació a 11 habitatges de persones grans dependents amb 
problemes de mobilitat dins el mateix programa. La majoria de les 
intervencions van ser arranjaments de dutxes i lavabos. 

Qui en pot ser benefi ciari?
Persones i famílies amb pocs recursos econòmics, especialment 
gent gran, persones amb limitacions d’autonomia, etc... i propi-
etaris a canvi de posar el seu habitatge a la borsa de lloguer de 
l’Ofi cina local d’habitatge.

Des de l’Ofi cina l’Habitatge es reben les sol·licituds, es valora la 
prioritat en funció de les necessitats i recursos econòmics disponi-
bles en el programa i es fa una visita de valoració al domicili.

La participació de les persones interessades queda subjecta als 
següents requisits:

- Màxim d’ingressos de 4,21 vegades IRSC (41.519,97.- euros en 
còmput anual, pot variar en funció el nombre de persones que 
formin la unitat de convivència)

Què cal fer?
Anar a l’Ofi cina Local d’Habitatge i adherir-se al programa.   

Quina documentació 
s’ha de presentar?
- NIF/NIE de tots els membres de la unitat de convivència

- Fitxa de sol·licitud on es detalli proposta d’arranjaments en
l’habitatge  (la trobareu a l’Ofi cina d’Habitatge)

- Certifi cació dels ingressos actuals

Obres o ajudes tècniques més habituals

- Canvi d’aixetes

- Arranjament de fi nestres o portes que no tanquen bé o 
tenen fi ltracions d’aire

- Arranjaments persianes o substitució de la cinta

- Adaptació de la banyera o dutxa

- Adaptació del vàter

- Col·locació d’agafadors, barres de recolzament, passa-
mans, seients al bany.

1. Habitatge situat a la Batllòria on hi viu una senyora de 
80 anys en règim de lloguer on hi tenia fi ltracions d’aire 
per les fi nestres, una fi nestra de la cuina que no tancava 
bé i problemes d’accessibilitat al bany. Les obres van ser 
realitzades per millorar l’habitabilitat del dia a dia.

2. Habitatge on hi viu una persona gran, se li ha col·locat una 
fi nestra nova doncs tenia fi ltracions d’aigua, s’ha ajustat una 
porta i altres fi nestres per on tenia fi ltracions d’aire, recol-
locació d’endoll per difi cultat d’accés, s’ha adequat el sostre 
del balcó per risc de caiguda de guix, repàs amb pintura el 
bany, arranjament de la persiana que no subjectava bé, etc...

Programa 
d’arranjaments 
d’habitatges

Termini de presentació 
de sol·licituds: 

31 de març de 2011 

Habitatge abans
de l’arranjament

Habitatge després
de l’arranjament

Habitatge abans
de l’arranjament

Habitatge després
de l’arranjament

EXEMPLES D’ACTUACIONS REALITZADES


