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COMUNICACIÓ OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DEL 

VALLÈS ORIENTAL 

Assumpte: C9-2020 Nota informativa sobre els ajuts al lloguer COVID-19 

publicats a la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig.  

 

El 18 de maig s’ha publicat la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual 

s’estableixen les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i 

social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual. 

A continuació recollim un seguit de qüestions rellevants al respecte: 

Quina és la finalitat d’aquest programa d’ajuts? 

Ajudar a les persones arrendatàries del seu habitatge habitual que s’han vist afectades per 

l’impacte econòmic i social de la COVID-19, resolent problemes transitoris de pagament 

parcial o total del lloguer, o afrontant la devolució dels ajuts transitoris de finançament 

(microcrèdits), sempre que es compleixin els requisits establerts.  

 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud? 

El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució, el 19 

de maig de 2020 i s’estén fins al 30 de setembre de 2020.  

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts? 

Les persones físiques majors d’edat, amb residència legal a Catalunya, que disposin d’un 

contracte de lloguer vigent, d’acord amb la Llei d’Arrendaments urbans, i que constitueixi el 

seu habitatge habitual i permanent. A més la persona titular del contracte o qualsevol dels 

membres de la unitat familiar han d’acreditar que es troben en situació de vulnerabilitat 

econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19. 

Quins requisits s’han de complir per poder acreditar la situació de vulnerabilitat 

econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19? 

S’han de complir TOTS els requisits següents: 

a) Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels 

membres de la UNITAT FAMILIAR 1passi a: 

 Estar en situació d’atur, o 

 Estar en un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o 

 Trobar-se en reducció de la jornada de treball per motius de cures, en cas de 

ser empresari, o 

 Reunir altres motius que suposin una pèrdua d’ingressos 

 

                                                             
1 UNITAT FAMILIAR: la composta per la persona que és titular del contracte de lloguer, el seu cònjuge no separat 
legalment o parella de fet inscrita i els/les fills/filles, amb independència de la seva edat, que resideixen a 
l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat 
legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge. A Catalunya la inscripció de les parelles de fet és 
voluntària, per tant les parelles que es trobin en aquesta situació podran acreditar aquesta circumstància presentant 
l’empadronament on constin inscrits tots dos membres amb una antiguitat superior als 2 anys o el llibre de família, 
si tenen fills/filles en comú.  
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b) 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 3 vegades l’IPREM 

(1.1613,52 €), però amb una limitació major quan: 

 la unitat familiar tingui algun membre a càrrec amb una discapacitat 

reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65 % (sensorial o física) o amb 

una malaltia greu que l’incapaciti per treballar, l’import màxim serà de 2.151,36 

€, 

 la persona deutora principal és qui pateix aquesta discapacitat, l’import màxim 

serà de 2.689,20 €, 

 tinguin fills/filles a càrrec aquests ingressos es poden incrementar en 53,57 € 

per cada fill/filla a càrrec o 80,67 € per fill/filla, si es tracta d’una família 

monoparental, 

 formin part de la unitat familiar persones majors de 65 anys aquests ingressos 

també es poden incrementar en 53,57 €.  

 

c) Que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics de 

l’habitatge (electricitat, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la 

comunitat de propietaris, si s’escau) resulti superior o igual al 35 % dels ingressos 

nets de la unitat familiar.  

 

d) Que la persona sol·licitant tingui residència legal a Catalunya 

 

e) Que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer i que constitueixi el 

seu domicili habitual. 

 

f) Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos 

de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest 

període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.  

 

g) Que tots els membres de la unitat familiar compleixin amb les obligacions tributàries 

amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

h) Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser 

persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions.  

 

i) Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui, com a màxim, 

de 900 € mensuals. (El concepte renda de 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). 

 

Quin és l’import màxim d’aquest ajut? 

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de lloguer, des d’abril a setembre de 

2020, amb una quantia màxima de l’ajut per a Barcelona ciutat i la demarcació de Barcelona 

de 750 € mensuals (750 €/mes x 6 mesos = 4.500 €).  

En cap cas l’import de l’ajut pot superar la renda de lloguer pactada al contracte 

d’arrendament.  

 



 

C9-2020_18 maig de 2020   3 
 

Com i on s’han de sol·licitar? 

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat (impresos) degudament 

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

documentació requerida. 

Les sol·licituds es poden presentar a: 

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya 

https://web.gencat.cat/es/tramits. (tràmit AJUTS COVID-19) 

Per conèixer com fer la tramitació idcatmobil en la mateixa 

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

b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge 

del Vallès Oriental romandrà tancada mentre duri l’estat d’alarma, no obstant s’han 

habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 

667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat  

c) A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Quin és el termini per resoldre aquestes sol·licituds? 

Les sol·licituds es resolen seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la 

documentació completa i correcte, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.  

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar al resolució és de sis mesos des de la 

data de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la 

resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la sol·licitud per 

silenci administratiu.  

Quina és la documentació que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud? 

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

b) Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar. 

c) En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge 

de la persona titular contractual o es trobi en situació de separació, divorci, nul·litat de 

matrimoni, així com en cas de mort de la persona llogatera, ha d'aportar la 

documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per 

subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret. 

d) Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de 

l’habitatge habitual de les persones sol·licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant 

aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte. 

e) 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. 

f) En el cas d’estar el 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. 

Respecte a la documentació relativa als ingressos, s’ha d’acompanyar: 

g) Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar 

en edat laboral: 

g.1) L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors 

per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent. 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/es/tramits
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/8c3bf60b-e1b4-445e-92d4-4d94d1ba5a4f/ALTA+IDCATMOBIL.pdf?MOD=AJPERES
https://web.gencat.cat/es/tramits
mailto:habitatge@vallesoriental.cat
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g.2) En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 

(ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa 

en un ERTO. 

g.3) En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les 

persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui 

la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del 

mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals. 

g.4) En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos 

(reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració 

responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució 

d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els 

ingressos actuals. 

 

h) Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment de tots els 

requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant tots els mesos sol·licitats. 

i) Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d'arrendament i de la 

resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o 

d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que 

superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual (9.681,12 €). 

En relació amb la documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge: 

j) Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, 

telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la 

sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris 

que en justifiquin els pagaments. 

Quant a la documentació relativa al pagament dels ajuts: 

k) Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut -a nom 

de la persona propietària o administradora de l'habitatge, de la persona arrendatària o 

de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de 

conformitat de l'entitat bancària. 

En el marc dels ajuts per a cancel·lar totalment o parcial els microcrèdits, la 

documentació específica següent: 

l) Escriptura del préstec subscrit amb l’entitat bancària. 

m) Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona titular del microcrèdit, la 

data de constitució del préstec i el detall de l’import concedit. 

I si no puc aportar tota la documentació en aquests moments de confinament? 

Cal aportar la declaració responsable que en justifiqui el motiu (segons model normalitzat) 

pel qual no es pot aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19. Tota 

la documentació que no s’hagi justificat en presentar la sol·licitud cal presentar-la 

obligatòriament per la persona sol·licitant en el termini màxim d’un mes des de la 

finalització de l’estat d’alarma.  

Qui no pot sol·licitar aquest ajut? 

a) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que tingui 
parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per 

consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores 



 

C9-2020_18 maig de 2020   5 
 

o sigui sòcia o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a 

persones arrendadores.  
 

b) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que sigui 
propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol.  

 

c) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que 
disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres 
dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entén com a recursos suficients els 
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual (9.681,12 €). 

 

d) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que 

disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'Agència de 

l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques 

o entitats sense ànim de lucre. 

Quin és el procediment d’abonament des ajuts per al pagament total o parcial de la 

renda de lloguer, o per a la cancel·lació parcial o total dels microcrèdits? 

a) En cas de rendes de lloguer vençudes i no pagades: la quantia es fixa d’acord amb 

el certificat del deute total o parcial acreditat per la propietat en el moment de la 

presentació de la sol·licitud i s’abona amb una primera transferència bancària a la 

propietat o administradora, o a la persona sol·licitant quan ho sol·liciti i justifiqui de 

forma motivada. 

b) En cas de estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer: la quantia es fixa 

segons els rebuts pagats en el moment de la presentació de la sol·licitud i s’abona 

també amb una primera transferència bancària a la persona sol·licitant. 

En ambdues situacions, i per successius pagaments s’ha d’acreditar el manteniment de 

la situació de vulnerabilitat econòmica i socials sobrevinguda a conseqüència del 

COVID-19, i alhora s’ha de justificar mensualment amb un certificat de la persona 

propietària o administradora.  

c) En cas d’ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits, s’abonarà a l’entitat 

bancària que hagi concedit el préstec.  

Puc demanar l’ajut encara que hagi sol·licitat i pactat una moratòria en el pagament de 

la renda de lloguer amb la propietat del meu habitatge? 

Sí, es pot demanar l’ajut, haver sol·licitat o no la moratòria de pagament de la renda de lloguer 

no és requisit per poder demanar aquest ajut. Ara bé, si s’ha pactat amb la propietat una 

moratòria, l’ajut anirà destinat a l’aixecament d’aquesta. 

 

Per a més informació: 

AJUT PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER COVID-19-AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE 

CATALUNYA 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

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

http://www.vallesoriental.cat/ambits/habitatge/ 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/mesurescovid19/ajutcovid19/!ut/p/z1/nVJNT8JAEP0tHnoss7CFbr01YhACakSh3YvZbrftEvpB2VL11zuoiR8RCe5t9s2bvDdvgEMAvBA7nQqjy0KssQ754JHdeqMr5vSm5G7iEL8_Ho7GzKGEOLA81sARJgeeT2ABHLgsTGUyCEUmpbBIqyKLCGkasdZGGIvkatvUaivLnY67HmKrxnwUe3oldQyhGzHlelFsu5QK20lcanuJE9sMgV5XJVS6FOXyY4omwNN1Gb2b94uIshR4rRJVq7rT1PidGVOdWwSFtm1HpKqQWmQi2mtNVUfuFf_GzcqtgeAQB0LcpHtwk6MuzE_0-mMgWwxx4JTR-eU1oeTGOXng5G11f2SNpnv17GKGpithMlsXSQnBZ5IQfE8SsS9JIluvNhvu40GUhVFP2P-fi6jyh5zRQTIz_ahf7V7uk3w5fG7PXgFUco6d/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/mesurescovid19/ajutcovid19/!ut/p/z1/nVJNT8JAEP0tHnoss7CFbr01YhACakSh3YvZbrftEvpB2VL11zuoiR8RCe5t9s2bvDdvgEMAvBA7nQqjy0KssQ754JHdeqMr5vSm5G7iEL8_Ho7GzKGEOLA81sARJgeeT2ABHLgsTGUyCEUmpbBIqyKLCGkasdZGGIvkatvUaivLnY67HmKrxnwUe3oldQyhGzHlelFsu5QK20lcanuJE9sMgV5XJVS6FOXyY4omwNN1Gb2b94uIshR4rRJVq7rT1PidGVOdWwSFtm1HpKqQWmQi2mtNVUfuFf_GzcqtgeAQB0LcpHtwk6MuzE_0-mMgWwxx4JTR-eU1oeTGOXng5G11f2SNpnv17GKGpithMlsXSQnBZ5IQfE8SsS9JIluvNhvu40GUhVFP2P-fi6jyh5zRQTIz_ahf7V7uk3w5fG7PXgFUco6d/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/es/tramits
http://www.vallesoriental.cat/ambits/habitatge/

