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AJUTS AL LLOGUER PER A PERSONES DE 65 ANYS O MÉS (2021) 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 

 

• Sol·licitud signada. 

• Original i fotocòpia vigents de tots els DNI o NIE de les persones que conviuen amb el sol·licitant 

• Original i fotocòpia del Llibre de família, si escau (famílies amb menors sense DNI/NIE) 

• Original i fotocòpia del Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant 

• Originals i fotocòpies rebuts de lloguer pagats del 2021 

• Si és pagat a través d’entitat bancària: identificació persona pagadora, identificació del 

beneficiari, mensualitat corresponent. 

• Si és pagat a un administrador: mensualitat corresponent, segell gestoria, segell de pagat i 

signatura 

• Full de transferència bancària SEPA (signat i segellat per l’entitat bancària) 

• Original i fotocòpia de justificant d’ingressos 2019, segons el cas cal acreditar-los de la manera 

següent: 

o Declaració IRPF 2019. Tots els sol·licitants que han rebut ajuts l’any 2018, estan obligats 

a realitzar declaració IRPF. 

o En el cas de no estar obligat a presentar la declaració s’ha d’aportar certificat 

d’imputacions i l’informe de vida laboral dels majors de 16 anys. 

o Certificat de qualsevol tipus d’ajuts, prestacions, pensions, subsidis emès per la 

Seguretat Social o Servei d’Ocupació de Catalunya. 

o Certificat prestació RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA o INGRÉS MÍNIM VITAL – 2019. 

o Protecció familiar 2019. 

• Original i fotocòpia certificat o resolució discapacitat i/o mobilitat reduïda que superin grau 33%, 

si s’escau. 

• Original i fotocòpia títol família nombrosa o monoparental, si s’escau. 

• La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica 

que calgui acreditar. 
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REQUISITS 

1. Tenir la residència legal a Catalunya 

2. Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria 

3. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83  vegades l'IRSC, podeu 

consultar la taula en aquest http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-

zones/taules-dingressos-de-referencia-en-materia-dhabitatge-/, on heu de cercar la taula 

corresponent.  

 

Taules d'ingressos de referència en matèria 

d'habitatge 

habitatge.gencat.cat 

 

 

4. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. 

Cal estar-hi empadronat. 

5. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:  

o Demarcació de Barcelona: 800 euros. 

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i el barem de 

mobilitat  favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de 

l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya 

6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera. 

7. Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud. 

8. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès 

per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de 

presentació de la sol·licitud 

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de 

conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat 

Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució) 

http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/taules-dingressos-de-referencia-en-materia-dhabitatge-/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/taules-dingressos-de-referencia-en-materia-dhabitatge-/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/taules-dingressos-de-referencia-en-materia-dhabitatge-/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/taules-dingressos-de-referencia-en-materia-dhabitatge-/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/taules-dingressos-de-referencia-en-materia-dhabitatge-/
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L'ajut és d'un mínim de 20 € i un màxim de 200 € que s'adjudica en funció de la diferència entre el que es 

paga de lloguer i els ingressos (lloguer just). 

 

 

 
 La tramitació i/o registre es fa a l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal d’Osona 

(93 883 41 25) o al Consorci del Lluçanès (93 888 00 50) mitjançant cita prèvia.   

 

També es pot presentar la sol·licitud a l’Ajuntament. En aquest cas caldrà que 

l’Ajuntament l’enviï a través de l’EACAT a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal 

d’Osona adjuntant tota la documentació en un únic document.   

 


