AJUT PER AL PAGAMENT TOTAL O PARCIAL DEL LLOGUER DE
L’HABITATGE HABITUAL

Qui ho pot sol·licitar?
Les persones, amb residència legal a Catalunya, que disposin d’un contracte de lloguer
d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, que sigui els seu habitatge habitual i que
es trobin en situació de vulnerabilitat a causa de:
•
•
•
•

Haver passat a estar en situació d’atur
Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari
Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

També cal complir els següents requisits:
•
•
•

Es pot demanar l’ajut encara que no s’hagi sol·licitat la moratòria en el pagament de
la renda del lloguer.
Si s’ha pactat una moratòria en el pagament de la renda del lloguer, els diners hauran
d’anar destinats a l’aixecament de la moratòria del pagament de la renda de lloguer.
Topall d’ingressos per optar a aquest ajut:
o Els ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la
sol·licitud de l’ajut, no poden ser superiors a 1.613,52€ mensuals.
o Les unitats familiars que tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat
reconeguda superior al 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb
una malaltia greu que l’incapaciti per treballar, el màxim s’amplia a 2.151,
36€ mensuals.
o Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit és
fins els 2.689,20€ mensuals.
o Els ingressos màxims es poden incrementar en 53,78€ per cada fill a càrrec o
80,67€ per fill si la família és monoparental.

Quin són els terminis?
Del 19 de maig al 30 de setembre de 2020.

Què cal fer?
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-del-lloguer/
o bé: Atenció telefònica del departament d'Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Sobirà:
676935596 (de 9h a 14h).

