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Espai públicSubvencions i ajuts

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

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

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Prestacions permanents per al  pagament 
del lloguer (antic Ajut al lloguer per a per-
sones amb risc amb risc d’exclusió social 

– “Lloguer just”)

Perceptors dels 
Ajuts al lloguer 

l’any 2010 – Fins 
el 22 de juliol

Unitats de convivència amb ingressos infe-
riors a 2,35 IRSC que dediquen més del 30% 
dels seus ingressos a satisfer el lloguer que 

van rebre la prestació per l’any 2010

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

Prestacions per a l’accés als serveis 
d’habitatge

Fins el 30 de 
setembre

Persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental

Imprès normalitzat que es pot obtenir 
a les dependències del Departament 

de Benestar Social i Família o a 
www.gencat.cat/bsf

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

Elaboració de projectes per fomentar 
l’esperit emprenedor a diferents àmbits i 

promoguin compartir coneixements i expe-
riències entre ells i el món empresarial

Fins el 18 d’agost

Fundacions de caràcter públic

Entitats prestadores de  serveis o produc-
tives i que no es fi nancen majoritàriament 

amb ingressos comercials

Registre electrònic  del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio

https://sede.mityc.gob.es
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Habitatge

L’ajuntament ha fet arranjaments 
a 47 habitatges del municipi

ACTUACIONS  REALITZADES
NOMBRE 

D’ACTUACIONS

Adaptacions amb obres de

Paleta amb electricista
Substitució banyera per plat de dutxa 15

Re col·locació WC 1

Fuster

Substitució i reparació de persianes i cintes 6

Substitució de fi nestres 2

Tapar fi ltracions d’aire 3

Ampliació porta 1

Paleta
Enrajolat frontal cuina 1

Reparació revestiments, paviments i fals sostre 3

Electricista
Col·locació i adequació endolls 2

Arranjar cablejat elèctric 1

Lampista 
Col·locació i substitució d’aixetes 7

Arranjar bomba aigua 1

Pintor i guixaire  Sanejar revestiments i pintar humitats 3

Varis
Substitució timbre entrada 1

Elaboració forats fi nestra per embocar tub assecadora 1

Adaptacions amb ajudes tècniques

Al bany

Elevadors de WC 6

Elevador de WC amb braços 5

Agafadors 28

Barres 17

Seient per a la dutxa 24

Cadira giratòria banyera 7

Barres abatibles 4

Col·locació conus per alçar la butaca 1

Rampa mòbil accés carrer 1

Esglaons 3

Avís als antics perceptors de prestacions 
permanents al pagament del lloguer 
Les persones que tenen concedida la prestació permanent al pagament del lloguer (sol·licitud de la prestació aprovada el 2010 per l’Adminis-
tració), per tal de continuar-ne gaudint l’any 2011, han d’acreditar que compleixen els requisits (domicili i residència, pagament del lloguer i in-
gressos) i comunicar els canvis respecte el 2010. Aquests requisits s’acrediten amb la presentació del model normalitzat de declaració respon-
sable de compliment que rebran per correu totes les persones benefi ciàries en l’actualitat i la documentació a la que es fa esment.
Termini: fi ns al 22 de juliol de 2011

L’Ajuntament de Sant Celoni ha realitzat reformes bàsiques a 47 domicilis del municipi  per facili-
tar l’adaptabilitat i funcionalitat de les persones que hi viuen i millorar les condicions de seguretat i 
accessibilitat. Aquestes obres de reforma i adaptació d’habitatges han tingut lloc des d’abril de 2010 
a maig de 2011 en el marc de dos programes diferents: el primer destinat a persones majors de 65 
anys que comptava amb el suport de la Diputació de Barcelona i el segon, sense límit d’edat, destinat 
a persones amb pocs recursos, especialment amb limitacions d’autonomia.  Les intervencions han 
tingut una molt bon acollida per part de les persones benefi ciàries. L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha 
adherit de nou al programa d’arranjaments d’habitatges de la Diputació de Barcelona pel 2011-2012 
amb l’objectiu de poder tornar a oferir aquest ajut a les llars del municipi.

S’han millorar les condicions de seguretat i accessibili-
tat en llars de persones amb pocs recursos o majors de 
65 anys

Abans

Abans

Ara

Ara


