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En què consisteixen?

- El pagament de la fiança, corresponent a una mensualitat de lloguer, amb un 
import màxim de 750 euros, sempre que el contracte d’arrendament s’hagi 
subscrit en els 3 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud, o 
bé quan encara no s’hagi subscrit, quedant en aquest segon supòsit condicionat 
el pagament de la subvenció a la presentació de l’esmentat contracte, un cop 
signat, amb un termini màxim de 2 mesos des de la notificació de la concessió 
de la subvenció. 
 

- El pagament de la renda mensual de lloguer, fins a un màxim del 50 % de 
l’import mensual i/o amb un topall màxim de 300 euros mensuals. Es considerarà 
que formen part de l’import de la renda mensual tots els conceptes que apareguin 
en el rebut o document de pagament aportat, com despeses de comunitat o  
repercussió de taxes o impostos, entre d’altres, excepte els endarreriments i les 
despeses de serveis d’ús individual. 

Són subvencions de concurrència competitiva, és a dir, que la concessió de
subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria pública, a la qual es podran
presentar totes aquelles persones físiques que compleixin els requisits que
s’exigeixen.

Es poden demanar per a 2 conceptes:

Ambdós conceptes es podran sol·licitar conjuntament, quan escaigui.

L’import total de cada subvenció individualitzada en cap cas podrà ser
superior a 3.600€ anuals.



Requisits

� Com a sol·licitant has de tenir entre 18 a 35 anys en el moment de fer la sol·licitud.

� Has d’ acreditar un mínim de 3 anys d’empadronament al municipi de Vilanova i la Geltrú en

els últims 10 anys.

� I no pots ser propietari de cap altre habitatge.

� Hauràs de ser el titular del contracte lloguer.

� Si no tens el contracte: tindràs 2 mesos per portar-lo quan et notifiquin que se’t concedeix la

subvenció.

� El contracte ha de complir la legalitat vigent: dipòsit fiança, cèdula d’habitabilitat i certificat

eficiència energètica.

� I no pots tenir relació de parentiu amb l’arrendador o propietari.

� L’habitatge llogat ha de ser el teu domicili habitual i ha d’estar a Vilanova i la Geltrú.

� Preu de lloguer mensual màxim: 750 €
� La renda de lloguer l’hauràs de pagar per sistema bancari o a través de finques o API.

� La suma total dels ingressos de la unitat de convivència no pot superar el següent import:

(Base imposable general i de l’estalvi):

� No has de tenir deutes amb l’Ajuntament, ni amb Hisenda o la Seguretat social.

� No pots tenir concedides altres subvencions per al pagament del lloguer, per a les mateixes

mensualitats.



Com fer la sol·licitud?

� La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida es podrà presentar en

el registre general d’entrada de l’Ajuntament (OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA,

Pl. Vila, 8) o bé de forma telemàtica.

� El model normalitzat de sol·licitud estarà disponible al web municipal

(vilanova.cat) i també a l’Oficina Local d’Habitatge, l’Oficina Jove i l’Oficina

d’Atenció Ciutadana.

� El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la data de

publicació d’aquesta convocatòria al BOPB fins el 31 de gener de 2020.

� Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.
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Full de dades bancàries



Criteris de priorització

http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

PUNTS

Primer accés a un habitatge d'emancipació, acreditant-lo mitjançant certificat històric 

d'empadronament 20

Persones estudiants que acrediten combinar-ho amb un treball remunerat 20

Persones extutelades 20

Persones que acrediten un nivell d'ingressos de la UC inferiors a 0,95 IRSC 20

Persones en situació d'atur 20

Persones amb diversitat funcional, que ho acreditin amb certificat ICASS 20

Persones amb diversitat funcional acreditada per l'ICASS, en un grau igual o superior 

al 65% 20

Persones amb ascendents o descendents al seu càrrec, o que satisfà pensions 

familiars 15

Persones empadronades al municipi de Vilanova i la Geltru  durant un mínim de 5 

anys, en els darrers 20 anys 15

Família monoparental, acreditada pel corresponent títol 10

Persones víctimes de violència de gènere o domèstica 5

Renda de lloguer  mensual igual o inferior al que estableix l'Index de Referència de 

Preus de Lloguer 5

Lloguer d'un habitatge amb Certificat d'eficiència energètica classe A,B o C 5



Com sabràs si te l’han concedit?

Un cop finalitzat el procés de revisió i valoració de les sol·licituds, es publicarà un
document final en la web municipal que contindrà:

� la relació de sol·licituds aprovades, indicant la quantia específica concedida,
� la relació de sol·licituds denegades, indicant el motiu de denegació.

Totes les persones sol·licitants seran informades per correu electrònic de la publicació
d’aquest llistat, per tal que el puguin consultar.

Contra aquest document es podran presentar al·legacions durant el termini màxim i
improrrogable de 10 dies, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el web
municipal. Transcorregut aquest termini el llistat esdevindrà definitiu i serà remés a
aprovació de la Junta de Govern Local.

El procediment per a la concessió de subvencions s’haurà de resoldre en un termini
màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de sol·licituds (30/4/2020).



Com i quan la cobraràs?

La tramitació del pagament de les subvencions es realitzarà en els 
següents termes: 

1er pagament mitjançant transferència al compte indicat en el

document de sol·licitud de transferència bancària, un cop aprovada
la concessió de les subvencions per Junta de Govern, per les
mensualitats de lloguer i les fiances amb pagament justificat fins el
moment de l’emissió de la resolució de la concessió de
subvencions.

2on pagament: a inici del segon semestre de 2020, per les

mensualitats o fiances justificades per cada persona.

3er pagament: a finals de 2020, prèvia presentació dels

corresponents comprovants de pagament de lloguer de les
mensualitats restants.

- Forma de justificació: presentant els rebuts de lloguer pagats
on-line o per registre OAC.

- Data de tancament del termini de justificació: 31/12/2020.



A tenir en compte…

1 SOLA SUBVENCIÓ PER HABITATGE

S’atorgarà una sola subvenció per habitatge, és a dir no podrà haver-hi més
d’una sol·licitud per un mateix habitatge, i en cas que en el contracte
d‘arrendament hi figurin diversos arrendataris, la subvenció s’entendrà concedida
per a la totalitat de membres de la unitat de convivència, llevat que en el moment
de la sol·licitud s’aporti la renúncia expressa d’algún d’ells. En aquesta darrera
circumstància, s’aplicaran les ponderacions sobre el preu de l’arrendament i el
còmput dels ingressos de la unitat de convivència que corresponguin, per al
càlcul de la subvenció.

FISCALITAT

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les
subvencions o ajuts rebuts per persones que no realitzen activitats
econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, motiu pel qual la
persona beneficiària que ha percebut per qualsevol concepte (inclosa aquesta
subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000 € bruts anuals no exempts,
té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà
d’incloure la quantitat percebuda.




