
CONVOCATÒRIA PER SOL·LICITAR AJUT DE 
LLOGUER MITMA 2021. – TERMINI: 4 JUNY 

Caldrà que es tingui donat d’alta el servei IdCAT Mòbil o algun altre sistema de signatura 
digital. 

ALTA IDCATMOBIL  
Per tal de poder tramitar sol·licituds telemàtiques és necessari tenir una identificació digital. Aquesta pot ser 
un certificat digital, DNI electrònic o bé cal demanar l’idcatmobil.  
Aquesta darrera és una opció molt simple que es pot demanar des de qualsevol lloc .  
Les instruccions per sol·licitar-ho són:  
Requisits:  
● Tenir com a mínim 16 anys

● Disposar de DNI o TIE (targeta d’identificació d’estrangers)

● Disposar de TSI (targeta sanitària individual) del CatSalut. Si no en teniu, podeu sol·licitar el número de
la TSI a través de la Bústia de contacte de l’OVT de la Generalitat. Cal que en la vostra petició faciliteu el 
CIP (està format per 4 lletres i 10 números), el qual podeu aconseguir en qualsevol informe o recepta del 
CAP.  

Cal seguir els següents passos: 
1. Accedir a https://idcatmobil.seu.cat
2. Seleccionar l’opció “Alta sense certificat digital”, que és l’opció per defecte, llegir les condicions d’ús i
prémer el botó “Comença amb DNI” o “Comença amb TIE”, segons quin document tinguem. 
3. El sistema d’alta us demanarà les vostres dades identificatives que varien segons feu servir DNI o TIE
4. El sistema validarà les dades introduïdes i, si són correctes, us demanarà el número de telèfon mòbil i
l’adreça de correu electrònic. 
5. Fem clic a “Continua” i confirmem les dades utilitzant el codi que el sistema ens enviarà mitjançant un
SMS al mòbil que hem registrat. Caldrà posar el codi rebut i declarar la veracitat de les dades introduïdes i 
l’acceptació de les condicions d’ús mitjançant el selector disposat a l’efecte. Prement el botó “Dóna’m 
d’alta”, l’alta es portarà a terme. 
6. Si l’alta s’efectua satisfactòriament, el sistema permetrà la descàrrega d’un rebut en format PDF de la
operació, on hi consten les dades donades d’alta i el procés haurà acabat. 

Un cop feta l’alta, ja es pot accedir a l’enllaç web per fer l’alta de l’ajut. 

En el cas de les persones que disposen de NIE sense tarjeta TIE), la identificació digital 
l'han d'obtenir presencialment a les oficines tramitadores, no es pot fer telemàticament. A 
l’enllaç següent podeu trobar on tramitar-ho: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/on-es-pot-obtenir-lidcat/ 

NO ES PODRÀ FER LA SOL·LICITUD ONLINE SINO ES DIPOSA DE SIGNATURA 
DIGITAL. 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/on-es-pot-obtenir-lidcat/


 
 
Enllaç de la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya on hi trobareu tota la 
informació i també l’enllaç per tal de donar d’alta la seva sol·licitud telemàticament.  
 
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-
lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 
 
Un cop hagi accedit en aquest enllaç cal que cliqui el botó comença que hi ha al costat de 
“Sol·licitar la subvenció. Any 2020” i en la següent pantalla triar la opció “per internet”. 

 
 
Un cop presentada la sol·licitud, si us plau, ens hauria d’enviar el resguard a 
habitatge@ccbages.cat per tal de que puguem reclamar el seu expedient en el cas de 
no haver-lo rebut i així avançar-ne els tràmits. 
 
Pot accedir al seu expedient a la mateixa web on va fer la sol•licitud, a l’apartat TRÀMITS 
– LA MEVA CARPETA. Allà es podrà identificar amb el seu NIF i, a dins, adjuntar tota la 
documentació. 
 
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=list&set-
locale=ca_ES&portalId=1 
 
Tingui en compte que tota la documentació ha de ser en PDF i que només deixa pujar un 
arxiu per línia (en cas de tenir més d'un document, haurà ajuntar en un sol PDF abans de 
pujar-lo). Hi ha pàgines a internet que t'ho fan en línia. Adjuntem enllaç d'una d'aquestes 
pàgines per si li pot ajudar 
 
https://www.ilovepdf.com/es 
 
La documentació que haurà d’aportar serà (sempre que sigui possible): 
 

- DNI / NIE de tots els membres de la Unitat de Convivència. 
- Llibre de família en el cas que hi hagi menors sense DNI/NIE 
- Volant d’empadronament (de convivència) amb la indicació de la data d’alta de totes les persones 

que conviuran amb el/la sol•licitant 
- Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència de 2019 (declaració de la 

renda, certificats d’ingressos, etc.) 
- Contracte de lloguer a nom del sol·licitant. 
- Rebuts de lloguer pagats, des de gener fins al moment de la presentació de la sol·licitud. 
- Full SEPA (model oficial que trobarà a l’enllaç web) amb el seu número de compte bancari. Aquest 

document s’haurà de complimentar i signar i també l’haurà de portar al banc perquè ells el signin i 
segellin. 

 
La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació 
específica que calgui acreditar. Per exemple: 

 
- En el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador 

i la sentència que l’aprova. 
- Certificat del grau discapacitat, famílies nombroses, famílies monoparentals, etc. 

 
Els recordem que és IMPRESCINDIBLE que els rebuts de lloguer, des de la 
presentació de la sol·licitud, es paguin mitjançant transferència bancària, ingrés en 
compte, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca. En 
cap cas s’acceptaran altres sistemes de pagament.  
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