
D'acord amb la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, es 
suspenen, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds 

d'aquests ajuts, fins que la tramitació i valoració de les 
sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència 

del crèdit que faci viable la continuació o no de la 
presentació de noves sol·licituds. 

   
 

Ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social 
de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual de 

l'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 
 

 
RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als 
ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de 
l'habitatge habitual (publicada al Diari de la Generalitat de Catalunya de 18 de maig de 2020). 
 
S'hi estableix, entre altres aspectes, que: 
 
L'objecte és la concessió d'ajuts al lloguer, mitjançant adjudicació directa, a les persones 
arrendatàries d'habitatge habitual que, com a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la 
COVID-19, tinguin problemes transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer. 
 
La persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat 
familiar passi a estar en situació d'atur, expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o 
hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres 
circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos. 
 
Un altre dels requisits que s'estableixen és el que han d'estar pagats els rebuts de lloguer dels 
mesos de gener, febrer i març de 2020. 
 
Les sol·licituds es poden presentar preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la 
Generalitat de Catalunya en el següent enllaç.  
 
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació és a partir de l'endemà de la 
publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 de 
setembre de 2020. 
 
Informació: 
 
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 
Tràmit Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19. Enllaç 

Preguntes freqüents Ajut per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones en 
situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid. Enllaç  
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794633.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794633.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794633.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/mesurescovid19/preguntesfrequents/ajutpagamentlloguer/!ut/p/z1/rZHLTsMwEEW_hUWW0diJ07jLiKLSqi2IipJ4gxzHSV3l1cQp8PcMXSDxKFUlvPJors6dOwMCYhC1PJhCWtPUssQ6EaNnfj-e3nLmLcjDnJEomE2mM858Qhg8nRMIbJMTLyKwAQFC1ba1W0jkVinpkBedOkQqO8jSWGkdUul-6HSvmoPJ6NghbaeLoba6zzu9H3Rte9TvBtvKQlZYlmVTDLr7QLfKZJAoxkOVBp7Lac5cxrMQfxl1Q5rl1BtxGgQ-RhHnpk0wbXgy7ZTC-kLPb0C-mSBwwf31zYr45I5dDJwfI_xxD7yo2e33IsK1N7jDVwvxf-8dPbxueb0scHRpt66p8wZdPskQfyVD_JOM-l_IbfVYcX-Ur1auTPmbXxbR1Tu4dHct/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Guia de mesures Agència de l’Habitatge de Catalunya sobre habitatge davant l’emergència 
sanitària provocada per la COVID-19. Enllaç 
 
Telèfon de suport al ciutadà per les consultes que puguin tenir per la seva tramitació:  900922841 
 
 
 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/0f1440f3-826f-45af-9c50-8cea371223e3/Guia+AHC+COVID19.pdf?MOD=AJPERES

