DOCUMENTACIÓ A APORTAR – AJUTS LLOGUER GENT GRAN 2021
 Fotocòpia compulsada del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar*.
 Fotocòpia compulsada, del Llibre de família, si s’escau.
 JUSTIFICANT D’INGRESSOS de TOTS ELS MEMBRES de la unitat familiar en edat laboral
(16 anys).
Si estan obligats a presentar la declaració d’IRPF 2019, NO cal que la presentin, ja que
la Generalitat pot consultar les dades.
 Si NO estan obligats a presentar declaració IRPF, una de les 2 opcions:
o Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
o Certificat de les pensions o altres ajuts exempts de tributació (2019)

 Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer (han d’acreditar l’obligació del
pagament de la fiança a l’arrendador).
 Fotocòpia compulsada de tots els rebuts pagats del 2021 fins la data, on ha de constar
el nom de l’arrendador, de l’arrendatari, el concepte i l’import. Pagats a través d’entitat
bancària.
 Full de transferència bancària normalitzat.
Documentació NO IMPRESCINDIBLE (ja que és susceptible de ser consultada
telemàticament si es marca la casella d’autorització).


Certificat de convivència emès per l’ajuntament (Padró municipal d’habitants).



Declaració d’IRPF 2019 de tots els membres de la unitat de convivència amb obligació
de presentar-la.



Certificats o resolucions d’ajuts, pensions o prestacions (INSS) exempts de de
tributació.



Certificats de discapacitats (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)



Dades sobre la propietat d’habitatges (Registre de la Propietat i Cadastre)



Certificat de no tenir deutes amb Agència Estatal d’Administració Tributaria (AEAT), la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC).

REQUISITS IMPRESCINDIBLES PER A PODER OPTAR A L’AJUT:
 Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.
 No superar els ingressos màxims que marca la convocatòria (2,83 vegades l'IRSC), en funció del
número de membres.
 Ser titular del contracte de lloguer i estar empadronat en aquella adreça.
 Acreditar que el titular ha pagat la fiança a l’arrendador.
 No pagar un lloguer mensual superior a 500 €.
 Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o ingrés en
compte. NO S’ACCEPTARÀ cap altre tipus de PAGAMENT, NI EN METÀL·LIC, ni INGRÈS A
COMPTE.
 No tenir deutes amb Hisenda, Seguretat Social o Generalitat.

L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ es determinarà per la diferència entre l’import del lloguer (lloguer
concertat) i l’import considerat LLOGUER JUST (segons zona, membres, ingressos, etc.). Import
màxim: 200 €/ mes ( 2.400 € anuals), import mínim: 20 € / mes ( 240 € anuals).
TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA (Oficina Habitatge) – DEMANAR CITA PRÈVIA al
telèfon 973 53 13 00
 PER INTERNET (Enllaç)

TERMINIS PER SOL·LICITAR L’AJUT:
Del 6 de març al 30 d'abril de 2021

