
Sol.licitud electrònica de les Subvencions

per al pagament del Lloguer/Habitació i 

cessió d’ús 2022

Adreçat a persones a partir de 36 anys



❑ Navegador Chrome  

❑ Accedir a tràmits Gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits

❑ Seleccionem Tràmits, Habitatge i fem cerca

❑ Seleccionem Habitatge, Lloguer, Subvencions per al pagament de lloguer
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https://web.gencat.cat/ca/tramits
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❑ Seleccionem per internet
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❑ Ens demanarà que ens identifiquem

Accés al formulari
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❑ Seleccionem com ens identifiquem o ens donarem d’alta si no 

l’haviem fet anteriorment. Seguirem les instruccions
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❑ Una vegada ens hem identificat podem donar d’alta la sol.licitud.

❑ És necessari emplenar tots els camps marcas amb *, sinó no es podrá 

enviar la sol.licitud
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Emplenar totes les dades personals marcades amb *
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Una vegada emplenem

les dades queda marcat

amb aquest símbol
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Obrir desplegable i 

seleccionar



Dades de l’habitatge
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S’han de descomptar de l’import els

conceptes que no podem atendre (Pàrquing, 

traster, comunitat, subministraments,…)

Si es tracta d’un contracte 

renovat demanarà informar 

la data del contracte inicial



Si hi ha convivents s’han d’introduïr les dades personals també
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En cas de menors de 16 anys no  es 

obligatori informar la situació laboral. 

Si seleccionem altres SI que s’ha 

d’informar com a camp obligatori.



Oposició i Notificacions
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Si ens oposem a la consulta de dades 

haurem de presentar els certificats

necessaris per a que es tramiti la 

sol.licitud. Si no ens oposem es 

consultarà d’ofici



❑ Documentació a adjuntar

Documentació
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Documentació necessària 

per donar d’alta la sol·licitud 

La resta de documentació es 

pot presentar posteriorment 

a l’Àrea Privada , a La Meva 

Carpeta



Documentació necessària per enviar el formulari
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El nom del fitxer adjunt no pot tenir accents, dièresis, espais en blanc ni els següents 
caràcters especials: ñ Ñ ç Ç ª º. Els caràcters vàlids per al nom dels adjunts són els que 
inclouen qualsevol combinació de lletres (A-Z sense accent ni dièresi), els números (0 a 9), a 
més dels següents caràcters: . ' _ -.
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S’ha d’acceptar per enviar la sol.licitud

IMPORTANT!!!

A l’Àrea Privada, a la Meva Carpeta, apareix, per defecte, un Requeriment de documentació al tramitar la sol.licitud

electrònica. Aquest Requeriment no és vàlid, però podeu adjuntar la documentació necessària, si escau.

Si és necessària més documentació per tramitar el vostre ajut rebreu un SMS o correu electrònic informatiu. En aquest cas

el requeriment SÍ és vàlid i haureu de presentar la documentació dins de termini!!!



❑ Documentació que pot ser consultada llevat que us oposeu a la consulta
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❑ Accedir a tràmits Gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits (navegador Chrome)

Carregar documentació requerida a la sol.licitud presentada

20

https://web.gencat.cat/ca/tramits


❑ Aquí podeu adjuntar més documentació posteriorment
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❑ Adjuntar un únic fitxer PDF per documentació
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El nom del fitxer adjunt no pot tenir accents, dièresis, espais en blanc ni els següents caràcters especials: ñ Ñ ç Ç ª º. Els caràcters vàlids 
per al nom dels adjunts són els que inclouen qualsevol combinació de lletres (A-Z sense accent ni dièresi), els números (0 a 9), a més 
dels següents caràcters: . ' _ -.



❑ En cas de presentar documentació requerida seleccionem presenta el document i 

l’adjuntem
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