
 
 

SOL.LICITUD SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 

MITMA MAJORS DE 36 ANYS 
ANY 2022 

Període de sol·licitud 
DEL 28 DE JUNY FINS AL 15 DE JULIOL de 

2022 
 

RESUM DELS REQUISITS PER A OBTENIR LA SUBVENCIÓ PER 
AL PAGAMENT DEL LLOGUER “Resolució DSO/1483/2022 de 13 
de maig 12 d’abril de 2021 i Resolució DSO/1967/2022 de 21 de 
juny” 

 
a) Tenir la residència legal a Catalunya. 

 

b) Tenir uns ingressos mínims de la unitat de convivència suficients per poder pagar 
el lloguer. 

 
El límit màxim d’ingressos de la Unitat de convivència que permet l’accés a la 
priorització de l’ajut (LIUC), es determina en funció dels membres de la unitat de 
convivència, expressat en nombre de vegades l’IRSC anual segons: 

 

1 persona adulta, límit 11.279,38 
Per cada persona addicional 3.759,79 
Límit màxim d’ingressos 22.558,77 

 
Aquesta quantitat variarà en funció de la unitat de convivència, excepte en els supòsits 
de víctimes de terrorisme. 

 

Excepcionalment, si un cop resoltes les sol·licituds que compleixin els requisits 
anteriors, no s’ha exhaurit la dotació pressupostària, podran resultar beneficiàries les 
unitats de convivència amb ingressos no superiors a 22.558,77 euros. 

 
Els ingressos a tenir en compte seran els de l’exercici 2020. 

 
c) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació 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 900 euros. 
En els supòsit d’habitació no pot ser superior als 450 euros. 

 

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera. 
 
f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar 
la sol·licitud o justificar 3 rebuts pagats. 



g) Pagar el lloguer de l’habitatge a través d’entitat bancària per mitjà de 
transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum 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. NO EFECTIU 
 

Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer 
i el concepte. 

 

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 les 
obligacions amb la Seguretat Social. No poden tenir deutes. 

 
 

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ. 
 
L’Import de la subvenció serà entre 240 € i 2400 € anuals per habitatge, ( mensual 
entre 20 € i 200 € ). 
Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer 
corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. 

 
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 460) 
sigui superior a 500 euros. 

 
d) Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (Aquestes persones poden demanar l’ajut implícit). 


