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Subvencions i ajuts

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 municipal 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

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

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Arranjaments d’habitatges
31 de març 

de 2011

Persones amb pocs recursos, amb limitacions 
d’autonomia, etc... i propietaris que tinguin 
habitatges que necessitin aquestes millores 
a canvi de posar el seu habitatge a la borsa 

de lloguer de l’Ofi cina.

Ofi cina Local d’habitatge

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

FIns 
el 30 d’abril o fi ns 
l’exhauriment del 

pressupost

- Habitatges particulars 
(només primera residència) 

- Edifi cis plurifamiliars i edifi cis del sector 
terciari (comunitats de propietaris, empreses 
privades, fundacions, entitats sense 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

Cèdules d’habitabilitat
Servei de tramitació i inspecció de cèdules 
d’habitabilitat per habitatges preexistents o 
de segona ocupació, necessari per a realitzar 
transmissions, contractes de lloguer o alta de 
subministraments (llum, aigua, gas).

Registre de sol·licitants d’habitat-
ge amb protecció ofi cial (RSHP)OC) 
Tramitació de sol·licituds d’inscripció a 
aquest registre administratiu per a determi-
nar les necessitats d’habitatge protegit, de 
compra o de lloguer.

S’ha realitzat el sorteig de per a segones i pos-
teriors adjudicacions d’habitatges de lloguer 
protegits en règim de lloguer al carrer Maria 
Aurèlia Capmany.

S’ha editat la Guia de 
Serveis i ajuts de l’Ofi ci-
na d’Habitatge del Baix 
Montseny que teniu 
a la vostra disposició 
gratuïtament a l’Ofi cina 
d’Habitatge i a l’adreça
www.santceloni.cat/
habitatge

Tramitació de sol·licituds de pres-
tacions permanents per al paga-
ment del lloguer – “lloguer  just”
Prestació d’un màxim de 240 euros mensuals, 
per unitats de convivència amb ingressos infe-
riors a 2,35 I.R.S.C (índex de renda de sufi ciència 
de Catalunya) ponderats que dediquen més del 
30% dels seus ingressos per pagar el lloguer de 
la seva residència habitual i permanent.

Tramitació de renda bàsica 
emancipació 
Prestació de 210 euros mensuals fi ns a un mà-
xim de 48 mensualitats, per a joves d’entre 22 i 
30 anys que volen emancipar-se.

Tramitacions de prestacions 
d’especial urgència
Antic ajut personalitzat a l’allotjament. Ajuts a 
fons perdut, personalitzats i assistencials, per 
tal d’evitar la pèrdua (desnonament judicial 
per impagament del lloguer o d’embargament 
de l’habitatge per impagament de quotes 
hipotecàries) de l’habitatge privat que consti-
tueixi la residència habitual i permanent.

Borsa d’habitatge. 
Xarxa mediació lloguer social i 
borsa jove d’habitatge
Es gestionen els tres programes adreçats als llo-
gaters i a propietaris; Borsa Jove, Borsa Mediació 
i Programa de Cessió d’Habitatges Desocupats. 

Contractes de lloguer signats:

Rehabilitació edifi cis i habitatges
Primera fase, consistent en un estudi previ 
d’idoneïtat de les actuacions a realitzar. TEDI (test 
de l’edifi ci) en el cas d’edifi cis plurifamiliars per 
actuacions en zones comunes; iii (infome intern 
d’idoneïtat) en el cas d’interiors d’habitatges.

Segona fase consistent en la realització de sol-
licituds d’ajuts a la rehabilitació. Fase d’execució 
material de les actuacions i determinació de 
l’ajut econòmic a percebre.

Memòria d’activitat de 
l’Ofi cina d’Habitatge del 
Baix Montseny 2010

Ajuts econòmics per lloguer, concedits a ciutadans de Sant Celoni


