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Habitatge

L’Oficina  
d’Habitatge  
del Baix Mont-
seny supera les 
3 mil atencions 
anuals
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ha 
superat les 3 mil atencions (2.278 presenci-
als; 759 telefòniques i 109 per Internet) du-
rant l’any 2013. L’Oficina presta servei a 16 
municipis i a una població de més de 62.000 
persones. Entre les accions d’aquest darrer 
any destaca: 

- 45 expedients tramitats per a evitar la pèr-
dua de l’habitatge: prestacions d’urgència 
especial 

- 68 atencions per part del servei Ofideute.

- 450 expedients tramitats de prestacions per 
al pagament del lloguer, doblant la xifra de 
l’any anterior.

- 249 tramitacions de cèdules d’habitabilitat, 
el triple que l’any anterior.

- 34 habitatges gestionats per la dins la Borsa 
de mediació

- Gestió de 6 habitatges socials.

45 expedients per evitar la pèrdua de l’habitatge 

L’Oficina ha tramitat directament ajuts per evitar la pèrdua de l’habitatge, concretament 45 expe-
dients de prestacions d’urgència especial en supòsits de risc de pèrdua de l’habitatge per impaga-
ment de quotes hipotecàries, rebuts de lloguer o per facilitar habitatge a persones desnonades.  

Intermediació  amb els bancs per evitar la  
pèrdua de l’habitatge de 68 famílies
L’Oficina ha fet 68 actuacions dins el servei Ofideute davant les entitats financeres per evitar la 
pèrdua de l’habitatge de les famílies davant les dificultats o impossibilitat de fer front a deutes 
hipotecaris.

450 sol·licituds d’ajut per pagar el lloguer
450 sol·licituds de prestacions per al pagament del lloguer per import d’ajuts superior a 750.000 euros.

Reunió de la Comissió 
executiva de l’Oficina 
d’Habitatge del Baix 
Montseny
A finals de gener es va reunir la Comissió 
executiva de l’Oficina d’Habitatge del Baix 
Montseny formada per representants de Sant 
Celoni, Santa Maria de Palautordera, Llinars 
del Vallès i Arbúcies. Durant la trobada es va 
presentar el Resum executiu 2013 que es pot 
consultar a www.santceloni.cat/habitatge.

Els membres de la comissió executiva van 
acordar per aquest any, seguir treballant con-
juntament per apropar els serveis d’habitatge 
als ciutadans del Baix Montseny.

Oficina d’Habitatge
del Baix Montseny

Edifici Bruc 
Bruc, 26
Sant Celoni 
Tel. 93 864 12 15
Fax 93 867 15 71
habitatge@santceloni.cat

Horari:
dilluns, dimecres, divendres: de 10 a 13 h
dimarts i dijous: de 17 a 19 h


