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AJUTS DE LA GENERALITAT EN ELS LLOGUERS DE 

L’HABITATGE HABITUAL 

 

La Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig publicada en el DOGC el 18 

de maig, estableix ajuts econòmics en els lloguers de l’habitatge 

habitual. 

Aquest ajuts només es podran destinar al pagament de la renda del 

lloguer, o a la cancel·lació total o parcial, dels ajuts transitoris de 

finançament. 

S’atorguen per adjudicació directe i per un import màxim de sis mesos 

de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de 2020. 

Les quanties màximes de l’ajut a la ciutat de Barcelona i la seva 

demarcació són de 750 euros mensuals 

En qualsevol cas, l’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer 

pactada al contracte d’arrendament. 

Les sol·licitud es resolen per ordre d’entrada, amb la documentació 

completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària 

(14.500.000 euros). 

L’habitatge per al qual se sol·licita l’ajut ha de constituir el domicili 

habitual i permanent de la persona sol·licitant, que és l’habitatge en el 

qual s’acredita l’empadronament. 

Les modalitats d’aquets ajuts són: 

• Ajuts al pagament total o parcial de la renda del lloguer. 

• Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de 

finançament. 

PERSONES BENEFICIARIES: 

Les Persones físiques  que els sol·liciten han d’acreditar estar en situació 

de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la 

COVID-19. S’han de complir tots els requisits següents: 

• Que la persona que està obligada a pagar el lloguer o qualsevol 

del membres de la unitat familiar passi a estar en situació 

d’atur, expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), o 

hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en 
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cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que 

suposin una pèrdua d’ingressos. 

• Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat 

familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin 

superiors a: 

o Amb caràcter general 1.613,52 (tres vegades el IPREM 

537,84 x 3). 

o Aquest límit s’incrementarà en: 

VEGADES 
INCREMENT DE 

L'IPREM 

PERSONA QUE HA DE PAGAR EL LLOGUER I MEMBRES 
DE LA UNITAT FAMILIAR 

0,1 Per cada fill/a a càrrec   

0,15 Per cada fill/a a càrrec en cas de família monoparental  

0,1 Per cada persona gran de 65 anys    

4 

En el cas que algun del membres de la unitat familiar 
tingui declarada una discapacitat igual o superior al 33%, 
una situació de dependència o una malaltia que 
l'incapaciti de forma permanent per dur a terme una 
activitat laboral (sense perjudici dels increments 
acumulats per fill/a a càrrec) 

5 

En el cas que,  la persona obligada a pagar el lloguer 
pateixi una paràlisi cerebral, una malaltia mental, o una 
discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%, o tingui una discapacitat física o 
sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 
65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti 
la persona o el seu cuidador per dur a terme una activitat 
laboral. 

 

o Que el lloguer més les despeses i subministraments 

bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la 

calefacció, aigua , telefonia i quota de la comunitat) 

resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la 

unitat familiar. 

o Que la persona sol·licitant tingui residència legal a 

Catalunya. 

o Que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte 

de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En 

cas de cotitularitat del contracte, en què el 

coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la 

persona sol·licitat, aquell també haurà d’acreditar la 
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situació de vulnerabilitat econòmica per tal que la 

persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat 

de l’ajut. 

o La persona sol·licitant acrediti el pagament del lloguer 

dels mesos de gener, febrer i març 2020. 

o Els membres de la unitat familiar compleixin les 

obligacions tributàries amb L’Estat i la Generalitat de 

Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social. 

o Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels 

supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de 

subvencions. 

o L’import del lloguer (inclou: la renda, els 

endarreriments de la renda, l’impost de béns 

immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida 

d’escombraries i els imports corresponents a la 

repercussió de les obres de millora) sigui com a màxim 

de 900 euros. 

SOL·LICITUD DE L’AJUT: 

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat, degudament 

formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut i, si escau, de 

les persones cotitulars del contracte de lloguer que no formin part de la 

unitat familiar, acompanyades fonamentalment de la següent 

documentació: 

• El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. 

• El llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la 

unitat familiar. 

• Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març 2020. 

• En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat 

de la persona propietària o administradora de l’habitatge, 

acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos 

corresponents. 

• En el cas d’estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer, els 

rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, 

ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca dels 

mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut. 

• Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren 

la unitat familiar en edat laboral. 
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• Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al 

compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut 

durant tots els mesos sol·licitats. 

• Els extractes bancaris de la persona titular del contracte 

d’arrendament i de la resta de la unitat familiar que justifiquin que 

els comptes corrents o en altres dipòsits en entitats financeres no 

disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l’IPREM en 

còmput anual. 

 

Les sol·licituds es poden presentar preferentment, a través de mitjans 

electrònics al web de la Generalitat de Catalunya: 

https://web.gencat.cat/es/tramits 

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a l’Oficina 

Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat). 

També es pot fer el tràmit de forma presencial a les oficines locals 

d’habitatge que col·laboren amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació és a partir 

de 19 de maig i fins al 30 de setembre de 2020 

El termini màxim per resoldre les sol·licitud i notificar la resolució és 
de sis mesos a comptar des de la data de la seva presentació. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució 
expressa, les persones interessades podran entendre desestimada la 
sol·licitud per silenci administratiu. 
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