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Habitatge

L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ha 
rebut prop de 300 sol·licituds d’ajuts en les 
modalitats de Prestació per al pagament del 
lloguer (PPLL) per a unitats de convivència que 
dediquen més del 30% dels seus ingressos a 
pagar el lloguer i per la Prestació d’especial ur-
gència (PUE) per a aturats de llarga durada per 
fer front a lloguer o hipoteca. Les sol·licituds 
presentades, pendents de resoldre’s, superen 
el mig milió d’euros.

61 sol·licituds de Prestacions d’urgència espe-
cial per a aturats de llarga durada per import 
de més de 130.000 euros

235 sol·licituds de Prestacions per al paga-
ment del lloguer recollides entre Sant Celoni, 
Arbúcies, Llinars del Vallès i Santa Maria de 
Palautordera per import superior als 414.000 
euros

Ajudes per al  
pagament del  
lloguer per a  
nous perceptors  
amb contractes a  
través de borses  
de mediació   
Fins el 31 d’octubre resta obert el termini per 
a sol·licitar la prestació per al pagament del 
lloguer l’any 2014 en el cas de contractes de 
lloguer obtinguts a través de les Borsa de me-
diació i els llogaters d’habitatges gestionats per 
administracions públiques. Per ser beneficiari, 
cal estar haver subscrit un contracte de lloguer 
a través de la Borsa amb posterioritat a l’1 de 
gener de 2013, estar al corrent de pagament de 
les rendes de lloguer, realitzar el pagament del 
lloguer per transferència bancària o rebut do-
miciliat (no s’acceptarà cap forma de pagament 
en metàl·lic ni rebuts manuals) i que la unitat 
de convivència no tingui ingressos superiors a 
1,5 vegades l’IRSC ponderat (16.121,18 euros) 
anuals per una família resident a Sant Celoni 
de 4 membres). L’import de l’ajut es determina 
per la diferència entre el lloguer que es paga 
i el 30% dels ingressos mensuals ponderats, 
essent 200 euros) l’import màxim mensual 
subvencionable.

Per poder accedir a un habitatge intermediat 
per la Borsa, cal estar inscrit al Registre de Sol-
licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de 
Catalunya,  acreditar una font regular d’ingres-
sos que permeti fer front al lloguer i no tenir 
cap habitatge en propietat. Els propietaris que 
cedeixen el seu pis per a llogar-lo mitjançant la 
Borsa, es beneficien de la recerca de llogaters, 
redacció de contracte, seguiment i intermedi-
ació en les incidències que puguin aparèixer, 
així com d’una assegurança multirisc, una as-
segurança de defensa jurídica i la cobertura de 
fins a sis mensualitats en cas de desnonament 
per impagament amb l’Avalloguer.

MUNICIPI AJUTS  IMPORT

Sant Celoni 32      69.120,00 € 

Breda 2        4.320,00 € 

Campins 1        2.160,00 € 

Gualba 1        2.160,00 € 

Llinars del Vallès 7      15.120,00 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 6      12.960,00 € 

Sant Pere  
Vilamajor 2        4.320,00 € 

Santa Maria  
Palautordera 7      15.120,00 € 

Vallgorguina 1        2.160,00 € 

Vilalba Sasserra 2        4.320,00 € 

TOTAL PUE 
ATURATS 61   131.760,00 €

PUNT RECOLLIDA AJUTS

Sant Celoni 168

Arbúcies 40

Llinars del Vallès 15

Santa Maria de Palautordera 12

TOTAL AJUTS LLOGUER 
- PPLL 235

MUNICIPI AJUTS

Sant Celoni 112

Arbúcies 40

Breda 4

Llinars del Vallès 26

Montseny 1

Riells i Viabrea 1

Sant Antoni de Vilamajor 14

Sant Esteve de Palautordera 4

Sant Pere Vilamajor 2

Santa Maria de Palautordera 29

Vallgorguina 1

Vilalba Sasserra 1

TOTAL AJUTS LLOGUER 
- PPLL 235

L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny 
tramita prop de 300 prestacions per al 
pagament del lloguer 

Fins el 31  
d’octubre!

Horari d’estiu dels 
equipaments i serveis 
municipals

Centre de Salut de la Batllòria
Del 4 al 14 d’agost: dilluns,                     
dimecres i divendres, de 12 a 14h 
Fora d’aquest horari, truqueu al 
061

Centre de Salut de Gualba
Del 4 al 14 d’agost: Dimarts i dijous, de 12 a 14h
Fora d’aquest horari, truqueu al 061

Oficina Municipal d’Habitatge
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Biblioteca l’Escorxador
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 15.30 a 20.30h
Dimecres, 10 a 13.30h. i de 15.30 a 20.30h
Dissabtes, del 21 de juny al 15 de setembre, tancat

Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30h.

Oficina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14h
Del 4 al 29 d’agost: tancat

Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Celoni
Del 4 al 14 d’agost: de dilluns a divendres, de 8 a 21h; 
dissabte, de 8 a 17 h.
Fora d’aquest horari, truqueu al 061


