
 
 

SOL·LICITUD AJUT DE LLOGUER MITMA 2021 
 
Període convocatòria: del 27 d’abril al 4 de juny  de 2021. 
El lloguer no pot superar els 800 € mensuals. 
Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat 
legalment reconeguda i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 €. 
El tràmit es pot fer de manera virtual però cal certificat electrònic: Idecat, DNI electrònic, etc. 
 
La documentació s’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’ajuntament de la 
Garriga, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a través de la web 
municipal o per telèfon al 93 860 50 50 (demanant cita per Ajut lloguer). 
 
Per més informació sobre el tràmit: 93 871 90 95 o al 93 860 50 50 ext. 2702 
 
Tramitació: 
 

- Recollida de documentació: formularis, instància i guia: 
 

o A la porta de l’ajuntament sense demanar cita prèvia. 
 

- Presentació de sol·licituds: 
o A l’OAC sempre amb cita prèvia. 
o A la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. (Cal certificat digital). 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/index.html 
o Al Registre electrònic del Consell Comarcal. (Cal certificat digital). 

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

Documentació a presentar: (no s’han de presentar fotocòpies, només originals).  
 

- Instància de finestreta única. 
- Formulari sol·licitud. 
- Full de transferència bancària. Signat per la persona sol·licitant i signat pel banc. 

També es pot aportar un document equivalent, però preferentment millor el 
document de l’Agència de l’Habitatge. 

- Volant de convivència. S’incorpora directament a l’expedient al moment de fer el 
tràmit de sol·licitud.  

- Llibre de família. 
- Contracte de lloguer. 
- Rebuts pagats de 2021 fins abril, maig o juny depenent de quan facin el tràmit. 

o Només rebuts pagats amb domiciliació bancària, transferència bancària, ingrés 
en compte o pagats a través de l’administrador. 

o No s’accepten rebuts pagats en metàl·lic. Només s’accepten aquests rebuts 
en el cas que aquests siguin anteriors a la data de la convocatòria. 
 

- NO CAL APORTAR DNI. SÍ QUE CAL APORTAR NIE.  
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- Acreditació d’Ingressos de totes les persones en edat laboral i/o majors d’edat: 
únicament es poden acreditar ingressos de l’any 2019. 

o Els ingressos s’acreditaran d’alguna de les següents maneres: 
 Declaració IRPF 2019. (No cal aportar). 
 Certificat imputacions Hisenda 2019. Només aquelles persones que 

l’any 2019 no estaven obligades a presentar declaració IRPF. (No cal 
aportar). 

 Pensions no contributives. (PNC). Cal presentar aquesta 
documentació. 

 Certificat de renda garantida. Cal presentar aquesta documentació. 
 

 
- Si hi ha alguna  discapacitat reconeguda, cal aportar  el corresponent certificat o 

targeta acreditativa. 
- Si s’escau també cal acreditar la condició de família monoparental i/o família 

nombrosa. 
- Si s’escau també cal acreditar la condició de víctima de violència de gènere. 
- S'exceptuen del requisit de l'empadronament els supòsits de custòdia compartida dels 

fills de progenitors divorciats o separats, en els quals aquells únicament poden estar 
empadronats en el domicili d'un d'ells. Quan el menor no es trobi empadronat al 
domicili del progenitor que sol·licita la subvenció, sempre que s'acrediti que 

- La custòdia és compartida, es considerarà que el menor forma part de la unitat de 
convivència, als efectes d'aquestes bases. L'existència de la custòdia compartida es pot 
acreditar mitjançant la presentació de conveni regulador, sentència o d'altres 
documents vàlids admesos en dret. 
 

 


