AJUTS AL LLOGUER COVID-19
Ajut per a un màxim 6 mensualitats (d’abril a setembre de 2020). Amb un import màxim, a
la demarcació de Barcelona, de 750€/mes.
Ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en el lloguer
d’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per l’estat
d’alarma. Són:
- Ajuts al pagament total o parcial del lloguer (amb o sense deute)
- Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits (amb o sense deute)
S’entén per situació de vulnerabilitat que algun membre de la unitat familiar (titular, parella
o fills):
a) Haver passat a estar a l’atur
b) En Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
c) Reducció de la jornada per motiu de cures, en cas d’empresari
d) Altres circumstàncies que hagin suposat pèrdua d’ingressos
Caldrà complir amb la resta de requisits establerts.
Termini per sol·licitar: 19 de maig a 30 de setembre 2020 (suspès cautelarment a partir
del 4 de juny)
Tramitació: preferentment telemàtica a través de la web de la Generalitat de Catalunya:
https://web.gencat.cat/ca/tramits amb IdCAT Mòbil o directament al link:
Tràmit_Ajuts_lloguer_Covid
Per suport en la tramitació telemàtica podeu trucar a: 900922841 o 935161842
Per més informació podeu trucar a: 012 o 938591050 o 938593612
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
Subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per
facilitar l'accés i la permanència en habitatges de lloguer a persones en risc d’exclusió
social.
Ajut per totes les mensualitats de l’any 2020, en funció de l’esforç per pagar el lloguer de la
unitat de convivència, amb un màxim de 2.400€/any (200€/mes).
Esforç
≤ 30% dels ingressos UC
> 30% dels ingressos UC
< 40% dels ingressos UC

Subvenció
20% de l’import del lloguer
30% de l’import del lloguer
40% de l’import del lloguer

Caldrà complir amb la resta de requisits establerts.
Termini per sol·licitar: 28 de maig a 3 de juliol 2020.
Tramitació: preferentment telemàtica a través de la web de la Generalitat de Catalunya:
https://web.gencat.cat/ca/tramits amb IdCAT Mòbil.
Per suport en la tramitació podreu trucar a: 935161842

Per mes informació podreu trucar a: 012 o 938591050 o 938593612 (en el moment que
s’obri la convocatòria)
PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA
Són prestacions per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge per tal de
possibilitar la permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de
convivència, en casos de deute de rendes de lloguer o de quotes hipotecàries o d’accedir a
un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual.
La prestació es fixa d'acord amb el deute (lloguer o hipoteca) acreditat, amb un màxim de
3.000€ o per un màxim 12 mesos. S’abona directament a l’arrendador o Entitat Bancària.
Caldrà complir amb la resta de requisits establerts i serà necessari l’informe del
treballador/a social.
Termini: es pot sol·licitar en qualsevol moment.
Per mes informació podeu trucar a: 012 o 938591050 o 938593612
AJUTS TRANSITÒRIS AL FINANÇAMENT (MICROCRÈDITS)
El ajuts transitoris de finançament regulats al Reial Decreto Ley, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, són microcrèdits avalats i subvencionats per l’estat, que s’atorguen, per
concessió directa i una única vegada, als arrendataris d’habitatge habitual que compleixin
els requisits establerts.
Els diners rebuts en préstec s’hauran de destinar exclusivament al pagament del lloguer.
S’ingressaran a l’arrendador i no tindrà cost pel sol·licitant. Els diners s’hauran de retornar
en un termini de 6 anys des de la seva concessió.
Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre dels ajuts al lloguer regulats al Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 i, específicament, amb els ajuts per contribuir a minimitzar
l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual.
Els microcrèdits podran atorgar-se a arrendataris d’habitatge habitual amb contracte de
lloguer en vigor, que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la
emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.
El microcrèdit serà com a màxim del 100% de l’import corresponent a 6 mensualitats, a
partir de l’1 d’abril, amb un màxim de 5.400€ (900€/mes).
Termini per sol·licitar: 1 de maig a 30 de setembre de 2020.
Els microcrèdits es sol·liciten directament a l’entitat financera amb el model de
sol·licitud decretat.

Tota la informació la trobareu a: http://agenciahabitatge.gencat.cat/

