
AJUTS DE LLOGUER
per a persones majors

 de 65 anys

 

OPCIÓ 1 :  correu  e lectrònic

 

 

 La documentació que especifica la convocatòria 

OPCIÓ 2:  internet

 

 La documentació que especifica la convocatòria 

OPCIÓ 3:  presenc ia l

 

 La documentació que especifica la convocatòria 

 La sol·licitud  

 Portal de Tràmits del Consell Comarcal

Hauràs d'adjuntar:
 

Et trucarem per donar-te hora d'atenció a l'Oficina comarcal
d'habitatge:

Én la visita, és obligatori l'ús de mascareta i el compliment de
totes les mesures de seguretat 

Descarrega't el document
Omplena'l i signa'l

Envia'l per correu electrònic a habitatge@ccmaresme.cat

La sol·licitud d'ajut de lloguer per a persones grans

Full de transferència bancària SEPA signat i segellat per
l'entitat bancària

Full de transferència bancària SEPA signat i segellat per
l'entitat bancària

Truca en dies laborables de 9h a 14h al 93 741 16 32 
Et donarem dia i hora. 

Hauràs de portar 

Full de transferència bancària SEPA

Hauràs de portar :

Entra a:

La sol·licitud d'ajut de lloguer per a persones grans

http://ccmaresme.cat/
https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2020/06/Presentaci%C3%B3-OFICI-GENT-GRAN.pdf
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/RE_1110_Sol_Subvencio_Lloguer_gent_gran.pdf
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/RE_1110_Sol_Subvencio_Lloguer_gent_gran.pdf
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=972&FIL_WTXIDTRAM=28B7A8520D26412DAC26BC457211A9E6&INF_WTXNOMTAB=FINSGENER&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FINSGENER&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia+gen%E8rica
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/RE_1110_Sol_Subvencio_Lloguer_gent_gran.pdf
http://ccmaresme.cat/


AJUTS DE LLOGUER
(MITMA)

 

OPCIÓ 1 :  in ternet

 

 

Les persones amb NIE, feu la tramitació 

 La documentació que especifica la convocatòria 

 

 

 La documentació que especifica la convocatòria 

OPCIÓ 3:  presenc ia l

 

 La documentació que especifica la convocatòria 

 La sol·licitud  

Én la visita, és obligatori l'ús de mascareta i el compliment de
totes les mesures de seguretat 

Les persones amb DNI necessiten una identificació
digital, si no en teniu, tramiteu l'

També podeu fer la tramitació 
online en el Consell Comarcal 

 Sol·licitud

 En aquest enllaç

La sol·licitud d'ajut al lloguer

Portal de tràmits

signat i segellat per
 l'entitat bancària

Full de transferència bancària SEPA
signat i segellat per 
l'entitat bancària

Truca en dies laborables de 9h a 14h al 

Ja podeu presentar la 

idCAT MÒBIL

Full de transferència bancària SEPA

93 741 16 32 
Et donarem dia i hora. 
Hauràs de portar 

Full de transferència bancària SEPA

Heu d'adjuntar: 

OPCIÓ2:  correu  e lectrònic

 
Et donarem cita prèvia perquè aportis:

Descarrega't el document
Omplena'l i signa'l

Envia'l per correu electrònic a

habitatge@ccmaresme.cat

habitatge@ccmaresme.cat

https://idcatmobil.seu.cat/
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=972&FIL_WTXIDTRAM=28B7A8520D26412DAC26BC457211A9E6&INF_WTXNOMTAB=FINSGENER&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FINSGENER&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia+gen%E8rica
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/833_Sol_Subvencio_Lloguer.pdf
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/RE_1110_Sol_Subvencio_Lloguer_gent_gran.pdf
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2F20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer%3Fcategory%3D74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1%26moda%3D1&idServei=HAB020SOLC&fromFilter=true
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2F20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer%3Fcategory%3D74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1%26moda%3D1&idServei=HAB020SOL1&fromFilter=true
http://ccmaresme.cat/
https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2020/06/Presentaci%C3%B3-OFICI-GENT-GRAN.pdf
http://ccmaresme.cat/



