
Model 2. Comunicació de l’oferta de lloguer 
 
 

COMUNICACIÓ OFERTA DE LLOGUER SOCIAL OBLIGATORI 

 

Referència contracte: 

Classe: (préstec o crèdit hipotecari / contracte lloguer) 

Número préstec o contracte lloguer:  

Adreça: (habitatge afectat) 

Codi Postal:   Població:  

 

Referència titular/s: 

Nom i cognoms:                                  NIF/NIE: 

Nom i cognoms:                                  NIF/NIE: 

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge 

i la pobresa energètica, estableix que sempre que es compleixin els requisits de risc d’exclusió 

residencial que marca la llei l'adquirent o el demandant ha d'oferir als afectats una proposta de lloguer 

social en els termes de la citada llei.  

En el seu cas, i en relació al contracte a dalt referenciat es compleixen els requisits perquè la realització 

de l'oferta sigui obligatòria, atès que vostès es troben en situació de (a especificar el supòsit: abans 

d’interposar demanda judicial, abans d’acord de dació en pagament, ....), i atès que vostès no tenen 

una alternativa d’habitatge pròpia i es troben dins els paràmetres de risc d’exclusió residencial, que 

defineix la Llei en els seus preceptes 5.10, 5.11 i 5.12., d’acord amb la documentació aportada i 

analitzada, i que s’indica a continuació: 

 

Nombre de persones de la unitat familiar o convivencial: ________ 

Ingressos totals de la unitat familiar o convivencial: ______________________€ 

 
  No supera el límit de 0,89 vegades l’IRSC, i per tant els correspon un preu de lloguer social que 

no superi el 10% dels seus ingressos ponderats. 
 

  Estan compresos entre 0,89 i 0,95 de vegades l’IRSC i per tant els correspon un preu de lloguer 
social que no superi el 12% dels seus ingressos ponderats. 
 

 Estan compresos entre 0,95 i -2 vegades l’IRSC (per a persones soles) o 2,5 vegades l’IRSC 
(per a unitat de convivència) o 3 vegades l’IRSC (si hi conviu al menys una persona amb discapacitat 
o en situació de gran dependència)-, i per tant els correspon un preu de lloguer social que no superi el 
18% dels seus ingressos ponderats. 
 

Per aquest motiu, i en compliment de l’article 5 (o DT2) de la Llei, li comunico l’oferta de lloguer social 

en els següents termes:  

a) Identificació de l’habitatge objecte de l’oferta: ___________________________________ 

b) Duració del contracte: ______________________________(mínim 3 anys) 

c) Renda mensual: _______________€ (no es repercutiran els ibis, impostos municipals, CP).  

 



Model 2. Comunicació de l’oferta de lloguer 
 
 
 
 
Consideracions de l’oferta: 
 
1. Aquesta oferta té una validesa de 30 dies, a comptar des de la data de la rebuda, termini en el 
que caldrà comunicar la seva acceptació o rebuig de la mateixa; si transcorregut aquest termini no s’ha 
obtingut cap comunicació s’entendrà que no està interessat en l’oferta, i es procedirà a iniciar o 
continuar el procediment de desnonament corresponent.  
 
2. En compliment de l’article 5.4. de la Llei, i en un termini de 3 dies hàbils es comunicarà aquesta 
oferta a l’Ajuntament del municipi on està ubicat l’habitatge identificat a l’oferta i a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, mitjançant l’adreça electrònica comunicacioreallotjament@gencat.cat 
 
3. Una vegada acceptada l’oferta, en el seu cas, haurà de formalitzar el contracte de lloguer social 
en un termini de 30 dies des de la seva acceptació, i a tal efecte s’haurà de posar en contacte amb 
(dades de contacte gestor, mail i telèfon). Supòsit: gran tenidor ja és el propietari. 
 
4. Una vegada acceptada l’oferta, la formalització del contracte de lloguer queda condicionada a 
quan aquesta entitat/persona jurídica (o empresa del seu grup) resulti adjudicatària de la propietat de 
l’habitatge afectat. Supòsit: gran tenidor no és el propietari.    
 
Signatura del director/a /responsable de l’entitat: 
   
 
 
 
Sr./Sra._______________________ 
 
 
 
Signatura dels titulars:  
 

Nom i cognoms:                                  NIF/NIE: 

Nom i cognoms:                                  NIF/NIE: 

 
 
   ACCEPTO L’OFERTA DE LLOGUER SOCIAL 
 
   REBUTJO L’OFERTA DE LLOGUER SOCIAL 

 

 

 

 

 

___________________________                        ____________________________ 
 
 
Barcelona, x de xxxx de 201x 
 
 

mailto:comunicacioreallotjament@gencat.cat

