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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER- ANY 2018   
 
El termini de presentació finalitza el 29 de juny de 2018. 
 
La quantia de la subvenció és del 40% de l’import de lloguer anual amb un màxim de 
2.400,00 € anuals 
 
Els requisits són:          
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La documentació haurà de ser la següent (original i còpia): 

- DNI/NIF/NIE de tota la unitat de convivència 
- Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot 
- Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència: 

• Declaració IRPF 2016 

• Informe vida laboral dels membres majors de 16 anys, en el cas de no haver 
presentat declaració IRPF 

- Llibre de família 
- Contracte de lloguer i acreditació pagament de la Fiança 
- Rebuts de lloguer 2018 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud 
- Qualsevol altre documentació que acrediti la situació econòmica i familiar, per 

exemple: conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat, títol 
família nombrosa, títol família monoparental, condició de víctima ... 

 
L’atenció presencial per a la tramitació de les subvencions per al pagament del lloguer 
es realitzarà a la SALA Leonci Quera, ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament d’Olot 
(entrant a la esquerra – sota les escales), de DILLUNS a DIVENDRES de 08:00 a 15:00 h 
i també els DIMARTS i DIJOUS de 15:00 a 18:00 h. Del 25 al 29 de juny el servei serà 
únicament pel MATÍ 
 
Es realitzaran sessions periòdiques d’informació, sense inscripció prèvia, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament d’Olot (1a planta), segons el següent calendari: 
 
 

 
 
 
 

Per tal d’evitar esperes innecessàries, es podrà demanar CITA PRÈVIA a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament d’Olot: http://www.olot.cat 
 


