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Nom de la 
convocatòria  

 
 Subvencions per al lloguer d’habitatges per a l’any 2017 
 

Enllaç  
 
BOIB nº91 de 5 d’agost de 2017 
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3005325 
 

Objecte 

 
L’ajuda per al lloguer d’habitatges té per objecte facilitar l’accés i la permanència a un 
habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb recursos econòmics escassos, i 
consisteix en el finançament de part de la renda que han de satisfer els arrendataris dels 
habitatges llogats, sempre que es compleixin els requisits que exigeix aquesta Resolució 
 

Beneficiaris  

 
Que siguin titulars, en qualitat d’arrendatàries, d’un contracte de lloguer d’habitatge d’una 
durada mínima d’un any o estiguin en condicions de subscriure’l. El contracte ha d’indicar 
expressament la referència cadastral de l’habitatge i ha d’estar formalitzat en els termes 
de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. 
Persona arrendatària s’ha d’acreditar: 
— En cas de ser titular del contracte de lloguer d’habitatge, mitjançant l'aportació 
d’aquest contracte. 
— En el cas de persones que vulguin accedir a un lloguer d’habitatge, el contracte s’ha 
de presentar en el termini de trenta dies des 
de la resolució definitiva de la concessió de l’ajuda, que queda condicionada a la 
presentació d’aquest document. 
— En cas de ser titulars del contracte de lloguer d’habitatge, amb un certificat de 
convivència que acrediti, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili 
habitual a l’habitatge objecte del contracte de lloguer. 
— En el cas de persones que vulguin accedir a un lloguer d’habitatge, aquest certificat 
de convivència s’ha de presentar en el termini de 
trenta dies des de la resolució definitiva de la concessió de l’ajuda, que queda 
condicionada a la presentació d’aquest document. 
 

Import que es 
subvenciona 
 

 
fins a un 40 % de la renda anual que s’hagi de satisfer per al lloguer de l’habitatge 
habitual i permanent, amb un límit 
màxim per habitatge de 2.400 euros anuals o 200 euros mensuals. 
 
L’ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges s’ha de calcular prenent com a 
referència l’import del rebut del lloguer 
corresponent a la darrera mensualitat vençuda en la data de la publicació d’aquesta 
convocatòria, i és invariable durant el període de dotze 
mesos concedit, llevat que es produeixi una disminució de la renda de lloguer. 
 
Es subvenciona el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017 
 

 
 
 
Termini 
presentació 
sol·licituds 
 

Fins al 21 de setembre de 2017 

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
Ajuntament de Santa Maria del Camí 
 
Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent de Desenvolupament 
Local) 
Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net 
 


