
AJUTS LLOGUER

Resolucions favorables

Com enviar els rebuts pagats ?



❑ Accedir a tràmits Gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits (navegador Chrome)

2

SOL.LICITUD ELECTRÒNICA: Enviar rebuts per l’Àrea Privada

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


❑ Aquí podeu adjuntar els rebuts pagats. 

❑ Podeu aprofitar els espais que hi ha disponibles independentment del títol.

❑ Adjuntar un únic fitxer PDF per documentació
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❑ Una vegada no disposeu de camps buits per adjuntar els rebuts podeu enviar-los

per petició genèrica accedint

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
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Seleccionem i seguim les indicacions per identificar-nos 



❑ Emplenem les dades que no surten per defecte

7



8



9



10



❑ Adjuntar un únic fitxer PDF per documentació
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També us podeu posar en contacte amb l’oficina 

d’habitatge que us correspongui:

https://habitatge.gencat.cat/Oficines_locals

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: . ' _ -.

https://habitatge.gencat.cat/Oficines_local


❑ Si volem fer un paquet amb tota la informació que se’ns requereix, la millor i la més

fàcil solució es comprimir el fitxer o la carpeta en format « ZIP », en entorns Windows,

ho aconseguirem d’una manera molt senzilla .

En el cas d’un fitxer, això ens permetrà, reduir el pes d’aquest ( espai en disc que

ocupa ) i si el que volem és comprimir una carpeta, aconseguirem també reduir el

pes de tot i alhora fer un únic fitxer, per tal de poder-ho adjuntar d’una manera més

àgil.

Ara descriurem els passos a fer per comprimir una carpeta. Esmentar que per fer-ho

a un únic fitxer, el procediment serà el mateix

Pas 1, tenir tots els fitxers requerits en una única carpeta.

COM FER UN FITXER COMPRIMIT EN « ZIP » EN ENTORN WINDOWS

12



Pas 2, una vegada tenim això, procedim a anar a la carpeta i prémer amb el 

botó dret del ratolí a sobre de la carpeta a comprimir i marquem la següent 

opció: 

Enviar a > Carpeta comprimida (en zip )
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Amb això ja obtindrem un fitxer comprimit de la carpeta. 



❑ Mac OS X té una funció integrada que permet als usuaris crear arxius .zip amb facilitat.

Això és accessible per a tots els usuaris i no requereix cap descàrrega ni configuració 

addicional.

Pas 1, aneu als fitxers o carpetes que vulgueu comprimir en un fitxer .zip. 

Assegureu- vos que tots estiguin emmagatzemats a la mateixa ubicació per facilitar-

vos la compressió.

Pas 2, seleccioneu tots els fitxers que vulgueu comprimir. Podeu fer-ho fent clic i 

arrossegant el cursor del ratolí o fent clic individualment a cada fitxer mentre 

manteniu premuda la tecla Maj.

Pas 3, feu clic amb el botó control sobre els fitxers seleccionats o toqueu amb dos 

dits   i, a continuació, trieu Comprimir (número) d'elements des del menú de dreceres

COM FER UN FITXER COMPRIMIT EN « ZIP » EN ENTORN MAC
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Es crearà un arxiu .zip a la mateixa ubicació anomenada Archive.zip si s’ha seleccionat 

més d’un element. Si només comprimiu un fitxer, l'arxiu .zip mantindrà el nom del fitxer 

original.


