
CONVOCATÒRIA AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2021 

 

· En que consisteix? 

Subvenció destinada a les persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer de 

l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual. 

 

· Quin es l’import de la subvenció? 

L’import de la subvenció serà: 

Del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui 

igual o inferior al 30% dels seus ingressos.  

Del 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui 

superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos. 

Del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o 

superior al 40% dels ingressos. Ajut anual màxim de 2.400 € anuals. 

 

· Quin es l’import màxim que es pot pagar de lloguer? 

L’import màxim mensual de lloguer que es pot pagar és de 550€/mes, lloguers per sobre 

de 550€ no seran admesos. Famílies nombroses i famílies amb un membre amb 

discapacitat (mobilitat reduïda) fins 900€/mes. 

 

· Com tramitar l’ajuda? 

L’ajuda es tramitarà preferentment per via telemàtica a través de la web de la Generalitat. 

Tota la informació sobre com fer aquest tràmit ho trobareu a 

www.tarragones.cat/habitatge. 

Per tramitar-la presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia des del correu electrònic: 

igualtatibenestar@creixell.cat o a través del número de telèfon: 610202986 (De dill. a 

div. de 9 a 12h) 

Només es donarà cita prèvia per la presentació de tota la documentació(Sol·licitud 

completa, model bancari, etc) d’una sola persona. Per demanar venir a buscar la 

sol·licitud i el model bancari estarà obert al públic el CIRD PRIMERA PLANTA DEL 

CAP, (Avinguda de Valls, 0, 43839 Creixell, Tarragona) de 9 a 12h 

 

 

 

mailto:igualtatibenestar@creixell.cat


· Quina documentació he de presentar? 

Documentació original (no cal fotocòpia) 

. Sol·licitud signada per el titular del contracte de lloguer. 

· Full de sol·licitud de transferència bancària SEPA, signada i segellada pel banc. 

· DNI o NIE tots els membres de la unitat de convivència.  

· Llibre de família, en el cas de famílies amb menors d’edat que no tinguin DNI o NIE. 

· Contracte del pis de lloguer a nom de la persona sol·licitant. El contracte de lloguer ha 

d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a 

l'arrendador 

· Declaració IRPF 2019 (si es fa) . 

· Certificat de cobrament de pensió de l’any 2019 o altres prestacions (Renda Garantida, 

etc..) les persones que les tinguin. 

· Tots els rebuts de lloguer pagats de 2021 fins la data de la sol·licitud. 

· Volant de convivència col·lectiu on surtin totes les persones empadronades en 

l’habitatge. Ho podreu sol·licitar en el vostre Ajuntament de residència. 

· Si es disposa: títol familia nombrosa, monoparental, discapacitat, etc... 

 

IMPORTANT. 

· Tots els titulars que van cobrar la subvenció de lloguer els anys 2019 i 2020 estan 

segurament obligats a fer la Declaració IRPF dels anys corresponents. 

· No es pot accedir a l’ajut per el pagament del lloguer amb deutes pendents d’Hisenda, 

Seguretat Social o de l’Agència Tributaria de Catalunya 

 

TERMINI: DEL 27 D’ABRIL AL 4 DE JUNY DE 2021 


