
 
 
 
 
 
 
 

SOL.LICITUD SUBVENCIÓ PER AL 
PAGAMENT DEL LLOGUER  ANY 2015 

 
Període de sol·licitud  

 19 DE MAIG AL 23 DE JUNY de 2015  
 
 

REQUISITS PER A OBTENIR LA SUBVENCIÓ PER AL 
PAGAMENT DEL LLOGUER “Segons Resolució TES 0993/201 5, 
d’11 de maig de 2015”: 
 
a) Tenir la residència legal a Catalunya. 
 
b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suf icients per poder pagar el 
lloguer , i que no superin els límits establerts a la convocatòria en funció de la unitat 
de convivència, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme. 
 
c) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que 
constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat . 
 
d) No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 600 euros . 
 
e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera. 
 
f) Estar al corrent del pagament de les rendes de llog uer  en el moment de presentar 
la sol·licitud. 
 
g) Pagar el lloguer de l’habitatge a través d’entitat bancària  per mitjà de 
transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per 
l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de 
presentació de la sol·licitud. 
 
h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions 
de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 
 
i) Complir les obligacions tributàries  davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 



NO PODEN PERCEBRE LES SUBVENCIONS: 
 
a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o 
qualsevol altre membre de la unitat de convivència 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. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la 
relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una 
persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips. 
 
b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o 
qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge situat al territori 
espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi. 
 
c) Les unitats de convivència, quan l’import de la base imposable de l’estalvi  que 
consta a la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (casella 374) 
sigui superior a 500 euros. 
 
d) Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
  

 

 

 

 

 

PRESENTAR UNA FOTOCÒPIA DE TOT I 

ORIGINALS PER COMPULSAR!! 
 

 


