
DIRECCIÓ DE PROGRAMES  

SOCIALS DE L’HABITATGE 

 

PRESTACIONS/ SUBVENCIONS 

2016 



 

 Termini per presentar les sol·licituds de compliment dels requisits per 

l’any 2016 

 

 29/02/2016 al 1/04/2016, ambdós inclosos 

 

 Qui pot presentar les sol·licituds? 

 Les persones beneficiàries de les prestacions per l’any 2015 

 Es troben en resolució favorable 2015 dels grups: 

 LJ  Resolució MAH/402/2009, de 5 d’agost, 

 LR Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, 

 LN Resolució TES/884/2014, d’11 d’abril, 

 LE Resolució TES/667/2015, de 2 d’abril, 
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RENOVACIONS PRESTACIONS 2016 



 

 19.354 Resolucions favorables per l’any 2015 són els que tenen dret a 

tramitar la renovació pel 2016. 

 

 A partir del 25 fins el dia 29 des de l’AHC enviarem els SMS 

 Recomanable que cada OLH/Borsa reforci l’enviament que es realitza 

des de l’AHC 

 

 La setmana del 29/02 disposarem de l’aplicatiu de les prestacions amb 

la càrrega de les persones convivents, la situació econòmica AEAT, 

PPE, PNC i PIRMI de l’any 2014, els gestors han de verificar la 

informació. 

 

3 



 És necessari que aportin els rebuts de lloguer pagats de l’any 2016  

 (rebut domiciliat, ingrés en compte, transferència bancària, rebut 

administrador) 

 

 Tots els membres de la unitat de convivència han de signar 

l’autorització per tal de poder consultar les dades. (Inclosa a l'imprès 

de sol·licitud) 

 

 És obligatori informar la referència cadastral 

 

 

 

 

A tenir en compte 
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RENOVACIÓ ANTICS PERCEPTORS – LJ ( Permanents) PRÒRROGA AJUTS ATORGATS EL 2016 – LR-LN-LE 

  

OBERTURA: Resolució del president de l’Agència de l’Habitatge ( NO DOGC) 

  

NORMATIVA 

Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost ( DOGC 23/09/09) 

  

DESTINATARIS 

Antics perceptors majors de 65 anys   en data  31/12/2012 

  

REQUISITS 

·Haver estat beneficiari d’aquesta prestació l’any 2015 

·Presentar abans de l’1 d’abril  de 2016: 

 Declaració responsable sobre el compliment de requisits,  segons model normalitzat  

 El rebuts de lloguer pagats de l’any 2016  

 Si algun membre de la unitat de convivència  no està obligat a presentar la declaració de l’IRPF l’any 2014: certificat 

d’imputacions de l’AEAT i si són menors de 65 anys l’informe de vida laboral ( Tel. 901502050 o http://www.seg-social.es) 

 Si els ingressos de tots els membres de la UC s’acrediten per mitjà d’una declaració responsable:  informe sobre la situació 

socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a 

la gestió d’aquestes prestacions.  

 Si s’han produït canvis en les circumstàncies personals o laborals: caldrà presentar la documentació acreditativa d’aquests 

canvis. 

  

· LIMIT INGRESSOS DE LA UC – ANY 2014 

  

1.Ingressos màxims anuals : no han de superar 2,35 vegades l’IRSC ( art. 10 Ordre MAH/402/2009): 

  

               1membre    2 membres   3 membres   4 o més membres 

Zona A   24.965,55     25.737,68         26.844,68           27.739,51 

Zona B   23.405,21     24.129,08         25.166,89           26.005,79 

Zona C   22.028,43     22.709,72         23.686,48           24.476,03 

Zona D   18.724,17     19.303,26         20.133,51           20.804,63 

Persones amb discapacitat del 33% o més: tram següent d’ingressos. 

  

2. Ingressos mínims:   iguals o superiors als necessaris per a pagar el lloguer. 

  

· PAGAMENT DEL LLOGUER  

S’haurà de fer per una de les següents formes: 

 Transferència bancària             Rebut domiciliat 

 Ingrés en compte                      Rebut emès per l’administrador de la finca 

No s’accepta el tipus de pagament en metàl·lic 

Al rebut hi hauran de constar: la referència, el NIF de l’emissor i el sufix 

  

QUANTIA DE L’AJUT 

  

Import màxim: 240 €/mes  - 2.880 € /any 

Import mínim:   20 €/mes  -    240 €/any 

  

INCOMPATIBLILTATS: aquest ajut és incompatible amb les prestacions d’urgència especial (lloguer/desnonats) per les mateixes 

mensualitats, article 5 de l’Ordre MAH/402/2009  

  

OBERTURA: Resolució del president de l’Agència de l’Habitatge (NO DOGC) 

  

NORMATIVA 

Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig (DOGC 24/05/13) 

Resolució TES/884/2014, d’11 d’abril ( DOGC 28/04/14) 

Resolució TES/667/2015, de 2 d’abril (DOGC 13/4/15) 

  

DESTINATARIS 

Persones que van tenir resolució favorable d’acord amb la convocatòria de l’any 2015 

  

REQUISITS 

Presentar abans de l’1 d’abril de 2016: 

 Declaració responsable sobre el compliment de requisits, segons model normalitzat: 

 El rebuts de lloguer pagats de l’any 2016 

 Si el sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència  no estan obligats a presentar la 

declaració de l’IRPF l’any 2014: certificat d’imputacions de l’AEAT i l’informe de vida laboral ( Tel. 

901502050 o http://www.seg-social.es) 

  Si els ingressos de tots els membres de la UC s’acrediten per mitjà d’una declaració responsable:  

informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal 

tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes prestacions.  

 Si s’han produït canvis en les circumstàncies personals o laborals: caldrà presentar la 

documentació acreditativa d’aquests canvis. 

  

· LIMÍT INGRESSOS DE LA UC – ANY 2014 

  

1.Ingressos màxims anuals: no han de superar 1,50 vegades l’IRSC: 

  

           1membre    2 membres   3 membres   4 o més membres 

Zona A   15.935,46      16.428,31        17.134,90           17.706,07 

Zona B   14.939,49      15.401,54        16.063,97           16.599,44 

Zona C   14.060,70      14.495,57        15.119,03           15.623,00 

Zona D   11.951,60      12.321,23        12.851,18           13.279,55 

Persones amb discapacitat de 33% o més: tram següents d’ingressos. 

  

2. Ingressos mínims: iguals  o superiors als necessaris per a pagar el lloguer. 

  

PAGAMENT DEL LLOGUER 

 S’haurà de fer per una de les següents formes: 

 Transferència bancària          Rebut domiciliat 

 Ingrés en compte                   Rebut emès per l’administrador de la finca 

No s’accepta el tipus de pagament en metàl·lic 

Al rebut hi hauran de constar: la referència, el NIF de l’emissor i el sufix 

  

QUANTIA DE L’AJUT 

Import màxim: 200 €/mes  -  2.400 € /any 

Import mínim:   20 €/mes  -     240 €/any 

  

INCOMPATIBLILTATS: aquest ajut és incompatible amb les prestacions d’urgència especial (lloguer/desnonats) 

i manteniment del dret a la RBE per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent  

d’altres administracions públiques, que tingui la mateixa finalitat ( punt 11 de la Resolució TES/884/2014) 

FITXA SAC 
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IMPRÈS DE SOL.LICITUD 
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Declaració responsable sobre el compliment dels requisits en relació amb les 
prestacions per al pagament del lloguer - Any 2016 

 
1. Dades de la persona sol·licitant 

Nom  
      

Cognoms 
      

NIF/CIF/NIE 
      

 
2. Dades de l’habitatge 

Tipus de via: 
      

Nom de la via: 
      

Núm. 
      

Bloc 
      

Escala 
      

Pis 
      

Porta 
      

Codi postal 
      

Població 
      

Telèfon mòbil 
      

Correu electrònic 
      

Referència cadastral 
      

 
3. DECLARO: 

 Que he estat perceptor/a de la prestació per al pagament del lloguer en la convocatòria 
Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost, i com a 
persona beneficiària de la prestació abans esmentada, estic interessat/da a seguir gaudint-ne, 
d’acord amb el que estableix la Disposició addicional tercera de l’Ordre citada, i la Disposició 
transitòria desena de la Llei 5/2012.(LJ) 

 Que he estat perceptor/a de la prestació per al pagament del lloguer en la convocatòria 
Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, com a persona beneficiària de la prestació abans 
esmentada, estic interessat/da a poder tenir dret a una pròrroga, d’acord amb el que estableix el 
punt 15.2 de la Resolució citada.(LR) 

 Que he estat perceptor/a de la prestació per al pagament del lloguer en la convocatòria 
Resolució TES/884/2014, d’11 d’abril, com a persona beneficiària de la prestació abans 
esmentada, estic interessat/da a poder tenir dret a una pròrroga, d’acord amb el que estableix el 
punt 15.3 de la Resolució citada.(LN) 

 Que he estat perceptor/a de la prestació per al pagament del lloguer en la convocatòria 
Resolució TES/667/2015, de 2 d’abril, com a persona beneficiària de la prestació abans 
esmentada, estic interessat/da a poder tenir dret a una pròrroga, d’acord amb el que estableix el 
punt 15.3 de la Resolució citada.(LE) 

 Que respecte a l’any 2015  no s’han produït canvis a la meva situació personal 

 Que respecte a l’any 2015 s’han produït  els següents canvis: 

 He canviat d’habitatge     Ha variat l’import del lloguer 

 Ha hagut canvis a la meva unitat de convivència  He canviat de NIE a NIF 

 Ha hagut canvis en la situació econòmica  He canviat de dades bancàries   

 
- Que em comprometo a comunicar a l’Agència qualsevol canvi que es pugui produir, tant en el 
nombre de membres de la unitat de convivència, com en la quantia dels ingressos percebuts per 
cada membre, i altres que puguin afectar al manteniment del dret a l percepció concedida  

- Que ni jo ni cap altre membre de la unitat de convivència no som propietaris de cap habitatge o que sent-ne, 
no en disposem de l’ús i gaudi. 

4. Dades personals de la unitat de convivència 

Dades de la primera persona convivent 

Nom Cognoms Parentiu  

                  

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE:       

Quina és la vostra situació laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres:  

 Sí, autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

 No autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

Signatura: 
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Dades de la segona persona convivent 

Nom Cognoms Parentiu  

                  

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE:       

Quina és la vostra situació laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres:       

 Sí, autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

 No autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

Signatura: 

Dades de la tercera persona convivent 

Nom Cognoms Parentiu  

                  

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE:       

Quina és la vostra situació laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres:       

 Sí, autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

 No autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

Signatura: 

Dades de la quarta persona convivent 

Nom Cognoms Parentiu  

                  

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE:  

Quina és la vostra situació laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres:       

 Sí, autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

 No autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

Signatura: 

Dades de la cinquena persona convivent 

Nom Cognoms Parentiu  

                  

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE:       

Quina és la vostra situació laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres:       

 Sí, autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

 No autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

Signatura: 

 

5. Documents que cal adjuntar.  
Per valorar aquesta sol·licitud, ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla. Cal presentar-ne 
l’original i la fotocòpia, o una fotocòpia compulsada. Els originals es retornen una vegada confrontats amb les 
fotocòpies aportades. L’Agència pot demanar documentació complementària que es consideri pertinent per 
tramitar l’expedient. 

 - Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2016, pagats fins a la data de presentació de la 
sol·licitud. En cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades 
següents: referència, NIF de l’emissor i sufix 

 - Si la unitat de convivència o algun dels seus membres han tingut un canvi important respecte a l’any 
2015 (nombre de membres, ingressos, habitatge...) s’hauran d’acreditar aquests canvis amb la 
documentació corresponent 

 - Acreditació dels ingressos en el cas de no estar obligat a presentar la Declaració de l’IRPF l’any 2014: 
certificat d’ingressos i retencions de l’empresa/es i l’Informe de vida laboral, (Tel 901502050 o 
http://www.seg-social.es) 

  - En el cas que no es puguin justificar els ingressos per cap dels mitjans anteriors, cal aportar la 
declaració responsable d’ingressos on s’acrediten els ingressos del membre o membres de la unitat 
de convivència que no puguin justificar-los. Si la declaració responsable afecta a tota la unitat de 
convivència cal acompanyar-la d’un informe sobre la situació socioeconòmica emès pels serveis 
socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores (Model 1) 
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6. Documentació susceptible de ser consultada telemàticament a altres administracions 
públiques del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència 

 

- Declaració de la renda sobre persones físiques (Agència  Estatal de l’Administració Tributaria ( AEAT) 

- Certificat/s de l’oficina de treball amb l’import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la 
sol·licitud (Servei d’Ocupació de Catalunya i Servei Públic d’Ocupació Estatal) 

- Certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l’import a percebre durant l’any en curs.. 
(Institut Nacional de la Seguretat Social) 

- Certificat de convivència emès per l’Ajuntament. (Padró municipal d’habitants)  

- Dades sobre la propietat d’habitatges (Registre de la Propietat i Cadastre) 

- Certificat acreditatiu del grau de discapacitat reconeguda (Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies ) 

- DNI Direcció General de la Policia  

 

AUTORITZO 

  Sí autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

  No autoritzo la consulta telemàtica dels documents detallats en l’apartat 6 

 

SOL·LICITO: que s’incorpori al meu expedient aquesta declaració i la documentació corresponent. 

 
 

Localitat i data:      ,       
 
 
 
 
 
Signatura 

AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanya a aquesta 
declaració responsable, deixa sense efecte el tràmit corresponent i impedeix l’exercici del dret afectat des del moment del 

seu coneixement, sense perjudici a l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent. 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que, amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud, les dades de caràcter personal s’inclouen en el fitxer ajuts 
socials en matèria d'habitatge regulat mitjançant Ordre TES/173/2014 de 2 de juny, per la qual es regulen els fitxers de 
dades de caràcter personal gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (DOGC núm. 6641, de 11.06.2014). Les 
vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents.  
 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya (Àrea TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació escrita, a la 
qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI. 

 



REQUERIMENT PRESENCIAL 
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Requeriment presencial de documentació de la declaració responsable sobre el 
compliment dels requisits en relació amb les prestacions per al pagament del 
lloguer 
 

1. Documentació que cal aportar en tots els casos: 

 Acreditació dels ingressos en el cas de no estar obligat a presentar la Declaració de l’IRPF 
l’any 2014: Certificat de pensions, certificat d’ingressos i retencions de l’empresa/es i l’Informe de 

vida laboral (Tel 901502050 o http://www.seg-social.es) 

 Rebuts de l’any 2016 fins a la data de la sol·licitud. En el rebut ha de constar com a mínim: Import 

del lloguer, concepte, qui és la persona que paga, qui cobra i el número de compte on s’ingressa 
la quantia del lloguer ( excepte si el rebut és domiciliat o emès per l’administrador de la finca)   

 

2. Si s’han produït canvis respecte a l’any 2015: 

 ·Si ha canviat de NIE a NIF: Acreditar amb la documentació corresponent 

 Canvis en les dades de la unitat de convivència 
 Si la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència ha canviat la 

seva situació econòmica o laboral respecte a l’acreditada en la convocatòria anterior 
(atur, jubilació, separació, viduïtat): Acreditació dels ingressos de l’any en curs.  

 Si heu canviat d’habitatge: Nou contracte de lloguer, on consti el pagament de la fiança ( 

en el nou contracte ha de constar la referència cadastral de l’habitatge) 

 Canvis en les dades bancàries 
 Si ha variat qualsevol dels números de compte del perceptor: Nou full de transferència 

bancària normalitzat per l’Agència 

 Altres Canvis: 

        

 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
 
La persona que subscriu aquesta declaració reconeix que no s'adjunten els documents exigits que 
s'assenyalen amb un CERCLE en aquest full. 

 
D’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, disposa d’un termini de 10 dies a comptar des d’aquesta 

presentació per completar la documentació que manca, amb advertiment que si així no ho efectua es 
procedirà a tenir-la per desistida de la seva pretensió i a dictar la corresponent resolució d'arxiu de 
conformitat amb l'article 42.1 de la Llei 30/1992. 

Localitat i data      ,       

 
 
 
Signatura 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que, amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud, les dades de caràcter personal s’inclouen en el fitxer ajuts 
socials en matèria d'habitatge regulat mitjançant Ordre TES/173/2014 de 2 de juny, per la qual es regulen els fitxers de 
dades de caràcter personal gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (DOGC núm. 6641, de 11.06.2014). Les 
vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents.  
 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (Àrea TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació 
escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI. 

 



 Els requeriments de documentació es notifiquen per llistats. És 

important un cop a la setmana generar el llistat de tots els 

requeriments creats, un cop creat el llistat des de l’AHC enviem els 

SMS. Des de l’OLH/Borsa ho podeu reforçar pels sistemes que teniu 

establerts. Els SMS es farà constar el número d’expedient, per facilitar 

les consultes a la WEB. 

 

 Els casos que  a l’aplicatiu s’informi de l’adreça de correu electrònic, 

s’enviarà un @ amb el RD en format PDF, a nivell informatiu. 

 

 

RECORDATORI / MILLORES 
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 COL.LECTIUS ESPECÍFICS/MIFO 

 

 En principi s’obrirà el  4 d’abril de 2016 fins el 3 de juny de 2016, 

ambdós inclosos. 

 Per les subvencions MIFO seran les mateixes condicions i 

prioritzacions que l’any 2015: 

 Import màxim de renda en funció de la demarcació territorial, 

ingressos pel sistema IUCP/CLIUC (edat i nombre de membres de la 

UC) 

 Un cop resolt l’expedient favorablement és MOLT important justificar 

tots els rebuts, els no justificats no es podran cobrar per part del 

ministerio. 

 No poden tenir deute amb l’AEAT/TGSS 

CALENDARI PRESTACIONS / SUBVENCIONS 
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 Col·lectius específics: 

 

 Destinataris: 

 - Contractes formalitzats a través de les borses de mediació per al 

lloguer social, gestionats per entitats sense ànim de lucre i signats a 

partir de l’1 de novembre 2015. 

 

 - Beneficiaris de la prestació d’especial urgència  adreçada a 

persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de 

desnonament o d’execució hipotecària, regulada a la Resolució 

TES/2932/2012, de 21 de desembre i la Resolució TES/7/2016, de 4 de 

gener, i que no han estat beneficiaris de LE a l’exercici 2015. 

 

 La resta de requisits, en principi serà com la de la Resolució 

TES/667/2015, de 2 d’abril. 
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 Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, prestacions econòmiques 

d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge. 

 

 Ingressos: 

     Es tenen en compte els establerts a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, 

 

 Persona sola no superior a  2 vegades IRSC ponderat 

 2 persones o més  no superior a 2,5 vegades IRSC ponderat 

 Si un membre de la UC és discapacitat els ingressos màxims és de  3 

vegades l’IRSC ponderat 

 

 

 

 

 

 

PRESTACIONS D’URGÈNCIA ESPECIAL 
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TAULA INGRESSOS 
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2 1 membre 

A            1.770,61 €  

B            1.659,94 €  

C            1.562,30 €  

D            1.327,96 €  

2,5   2 membres 3 membres 4 membres o més 

A           2.281,71 €             2.379,85 €                2.459,18 €  

B           2.139,10 €             2.231,11 €                2.305,48 €  

C           2.013,27 €             2.099,87 €                2.169,86 €  

D           1.711,28 €             1.784,89 €                1.844,38 €  

3 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més 

A            2.655,91 €          2.738,05 €             2.855,82 €               2.951,01 €  

B            2.489,92 €          2.566,92 €             2.677,33 €               2.766,57 €  

C            2.343,45 €          2.415,93 €             2.519,84 €               2.603,83 €  

D            1.991,93 €          2.053,54 €             2.141,86 €               2.213,26 €  



 

 

 750 Barcelona ciutat 

 600 demarcació BCN 

 450 demarcació Girona i Tarragona 

 400 demarcació de Lleida 

 350 demarcació de Terres de l’Ebre. 

 

 S’ha d’acreditar 3 mesos de lloguer pagat des de la signatura del 

contracte 

 Ha de restar una vigència igual o superior a 12 mesos de contracte 

(en el moment de resoldre) 

 Contractes signats a partir de l’1 de juny de 2013 l’arrendador ha de 

justificar que ha pagat la fiança a l’arrendatari. 

IMPORT MÀXIM RENDA DE LLOGUER 
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 En totes les sol·licituds de deute de lloguer que durant la tramitació 

justifiqui que té interposada una demanda de desnonament per manca 

de pagament  i reuneixi els requisits de la resolució s’atorgarà la 

prestació per al pagament del deute i un ajut de continuïtat de 12 

mesos pel 60 % de la renda anual amb l’import màxim de 2.400 € 

anual. 

 L’import del deute es paga directament al jutjat o si hi ha acord 

extrajudicial al propietari/ administrador 

 L’import de l’ajut de continuïtat/seguiment s’abona directament a la 

persona prèvia justificació del rebut (ingrés en compte, transferència 

bancària, rebut domiciliat, rebut administrador) 

 És necessari que aportin el full de dades bancàries a nom de la 

persona sol·licitant. 

 El codi d’expedient un cop proposat/resolt favorablement passa del 

codi 1 al 5 

 

 

 

DEUTE DE LLOGUER / SEGUIMENT  
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 Qui pot presentar la sol·licitud: persones que han perdut l’habitatge 

en els darrers 24 mesos i que ja disposen d’un contracte de lloguer o 

bé es troben en procés de cerca.  

 

 Import de la prestació: el 60% de la renda anual amb l’import màxim 

de 2.400 € any. 

 

 S’ha d’acreditar el pagament de la fiança de  l’arrendatari  a 

l’arrendador . 

 

 

 

 

DESNONATS 
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 Import màxim de la quota d’amortització mensual: 

 

 900 Barcelona ciutat 

 800 demarcació BCN 

 600 demarcació Girona i Tarragona 

 550 demarcació de Lleida 

 500 demarcació de Terres de l’Ebre   

 

 

QUOTES D’AMORTITZACIÓ 
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 Bústia prestacions/subvencions. 

 

 lloguer@gencat.cat 

 

 Bústia prestacions especial urgència. 

 

 allotjament@gencat.cat 

 

 Telèfons: 

 Informació: 93 228 72 00   

 Centraleta:  93 228 71 00 

Dades d’interès 
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MOLTES GRÀCIES!!!! 
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