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COMUNICACIÓ OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DEL  

VALLÈS ORIENTAL  
 

Assumpte: C10 annex-2020 Nota informativa sobre les subvencions per al 

pagament del lloguer i la seva sol·licitud 

 

En relació als comunicats C10-ajuts al lloguer MITMA, i C10-BIS-ajuts al lloguer persones 

grans sobre els ajuts al lloguer l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha dictat una Resolució 

per la qual s’adopten mesures de flexibilització per a la tramitació de les subvencions per al 
pagament al lloguer de les dues convocatòries obertes des del 27 de maig de 2020. 
 
Per mitjà d’aquesta resolució s’estableixen una sèrie de mesures de flexibilització per a poder 
tramitar aquest ajut i les persones que no puguin accedir a la presentació telemàtica ni a la 
presentació presencial podran sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge de referència que s’iniciïn 
els tràmits per a la gestió de la subvenció, mitjançant un correu electrònic o telefònicament 
prèvia presentació d’un document de petició signat. 
 
Vista aquesta resolució, com i on s’han de sol·licitar aquests ajuts? 
 
 

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER (MITMA)  

 
1. Preferentment, a través de mitjans electrònics a la web de la Generalitat de 

Catalunya: TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER 2020 
 
Amb NIF i TIE es recomana presentar la sol·licitud electrònica, abans s’ha d’haver donat 

d’alta a l’idCAT (hi ha un manual penjat a la web del Consell Comarcal sobre l’alta d’idCAT i 
un altre sobre l’Alta de la sol·licitud electrònica). 

 

Si no és possible la sol·licitud electrònica amb idCAT a causa del NIE o qualsevol altre 
motiu existeix la possibilitat de la presentació sense identificació electrònica. 

 
 

 
 
Si finalment continuen havent dificultats amb el portal de tràmits de la Generalitat, si es tracta 
d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental, pot entrar la sol·licitud amb la documentació 
al Registre electrònic del Consell Comarcal:  

http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-
generica.html 
 
 
 
 
 

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html
http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html
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2. Presencialment a la seva Oficina Local d’Habitatge de referència o al seu 

ajuntament, tanmateix cada ens en aquests moments té el seu protocol d’atenció 

establert i caldrà trucar per determinar com i quan s’ha de presentar aquesta sol·licitud. 

  
L’Oficina Comarcal d’Habitatge i el Registre del Consell Comarcal obrirà a partir de 
l’1 de juny de 8:30 h a 14:00 h, però no s’atendrà a ningú sense cita prèvia, ni a 

l’Oficina Comarcal d’Habitatge ni al Registre. 

http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/el-consell-comarcal-obre-aquest-dilluns-

latencio-presencial-despres-d11-setmanes-datencio-exclusivament-telematica.html 
  

3. D’ofici d’acord amb la instrucció esmentada al principi, no obstant caldrà l’acceptació 
expressa de la persona sol·licitant via correu electrònic i/o telefònic, i un cop 
disposem d’aquest document, podrem iniciar l’expedient. No obstant, aquesta 
sol·licitud s’haurà de validar abans de l’11 de setembre de 2020, aportant la 

sol·licitud i la documentació requerida a les bases per a poder procedir amb la seva 
gestió en el Registre corresponent o a l’Oficina Comarcal de referència  amb els 
condicionants d’atenció el públic que tingui establert.  

 
  

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS 
(MAJORS DE 65 ANYS  

 
1. Presencialment a la seva Oficina Local d’Habitatge de referència o al seu 

ajuntament, tanmateix cada ens en aquests moments té el seu protocol d’atenció establert 

i caldrà trucar per determinar com i quan s’ha de presentar aquesta sol·licitud.   
 
L’Oficina Comarcal d’Habitatge i el Registre del Consell Comarcal obrirà a partir de 
l’1 de juny de 8:30 h a 14:00 h, però no s’atendrà a ningú sense cita prèvia, ni a 

l’Oficina Comarcal d’Habitatge ni al Registre. 

http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/el-consell-comarcal-obre-aquest-dilluns-

latencio-presencial-despres-d11-setmanes-datencio-exclusivament-telematica.html 
 
 
 
TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER PERSONES GRANS 2020  

 

http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/el-consell-comarcal-obre-aquest-dilluns-latencio-presencial-despres-d11-setmanes-datencio-exclusivament-telematica.html
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/el-consell-comarcal-obre-aquest-dilluns-latencio-presencial-despres-d11-setmanes-datencio-exclusivament-telematica.html
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/el-consell-comarcal-obre-aquest-dilluns-latencio-presencial-despres-d11-setmanes-datencio-exclusivament-telematica.html
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/el-consell-comarcal-obre-aquest-dilluns-latencio-presencial-despres-d11-setmanes-datencio-exclusivament-telematica.html
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també registrar la 
seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell 
Comarcal:  

 

http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-
instancia-generica.html 
 

  
2. D’ofici d’acord amb la instrucció esmentada al principi, no obstant caldrà l’acceptació 

expressa de la persona sol·licitant via correu electrònic i/o telefònic, i un cop 
disposem d’aquest document podrem iniciar l’expedient.  
 
No obstant, aquesta sol·licitud s’haurà de validar abans de l’11 de setembre de 
2020, aportant la sol·licitud i la documentació requerida a les bases per a poder procedir 

amb la seva gestió, al Registre corresponent. 
 
Atès que només hi ha dues opcions l’Oficina Comarcal d’Habitatge estableix el protocol 
següent per a poder atendre les sol·licituds que li corresponen (recordeu que segons 

el municipi de la persona sol·licitant caldrà que es dirigeixi a la seva Oficina Local de 
referència): 
 

a. Si la trucada o petició la rebem des dels nostres telèfons (93 860 07 00, 93 
860 07 08, o 667 99 21 35 de 8:30 h a 14:00 h) o des del nostre mail 
(habitatge@vallesoriental.cat), per part de la persona sol·licitant, els recollirem les 
dades per enviar-lis el document d’acceptació i sol·licitud per tal que ens el retorni 
signat i poder iniciar l’expedient, i l’emplaçarem per tal que aporti la sol·licitud 
formal amb la documentació necessària abans de l’11 de setembre amb cita 
prèvia, o bé al nostre Registre o al del seu municipi (amb els condicionants de 
cadascun d’ells). 
 

b. Si la trucada o petició la rebem des d’un ajuntament o Serveis Socials: o bé 

ens passen les dades per correu electrònic (habitatge@vallesoriental.cat) per a 
poder-li enviar el document abans esmentat, o bé ens poden enviar al mail les 
dades i el document ja signat, no obstant caldrà recordar a la persona sol·licitant 
que ha de portar la sol·licitud i la documentació necessària abans de l’11 de 
setembre. 

 

A la nostra web estan tots els manuals per poder seguir la tramitació: 
http://www.vallesoriental.cat/ambits/habitatge/2625-comunicats-oficina-comarcal-de-
lhabitatge-sobre-covid-19/ 
 
  

  

http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html
http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html
mailto:habitatge@vallesoriental.cat
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