
Prestació per al pagament del lloguer 2018 

Què són?: Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin 
ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. 

Terminis: El termini de presentació de sol·licituds va del 19 de maig al 29 de juny de 2018 (ambdós inclosos). 

Documentació 

 DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la 
unitat de convivència. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de 
les persones que formen la seva unitat de convivència.(*) 

 Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en 
edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:  

o Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període 
impositiu immediatament anterior (exercici 2016), amb termini de presentació vençut a la data de 
presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i 
que estiguin en edat laboral. (*) 

o Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de 
vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres 
de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF. 

o En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat 
de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior o en els ingressos de la declaració 
de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut 
un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d'una 
declaració responsable. 

o Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic 
mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en cas que tots els 
ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable. 

 Llibre de família, si s'escau. 

 El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de 
l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent. 

o En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del 
contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge. 

o En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la 
persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts mensuals. 

o En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre 
d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, 
se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del 
pagament del lloguer. 

 Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2018 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En 
els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i l'import. 

 Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna 
discapacitat. (*) 

 Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres 
processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, 
com en casos de dació en pagament. 

 Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord 
amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

 Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior 
corresponent o la sentència judicial ferma. 

 Títol de família nombrosa vigent. (*) 

 Títol de família monoparental vigent. (*) 

 Document acreditatiu de ser persona jove extutelada. 

 Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a 
Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014. 

 



        

On es podem presentar las sol·licituds:  

 

   Oficina d'Habitatge del Baix Montseny,               Oficina d'Habitatge Consell Comarcal de la Selva, 

                                                             Demanar cita previa. 

             Edifici Bruc                                                                              Consell Comarcal                                                                                                                                                                    
             Bruc, 26                                                                                       Passeig Sant Salvador, 25-27 
             Tel. 93 864 12 15                Tel. 972 84 36 13   
 Fax 93 867 15 71                                        Tel. 972 84 21 61                                                       

habitatge@santceloni.cat                                                                       habitatge@selva.cat   

      Horari :                                                                                              Horari : 
      De dilluns a divendres, de 10 a 13 h                                                 Dimarts a Divendres de 9 a 14 h.                           
      Dimarts i dijous, de 17 a 19 h 
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