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REQUISITS

•Residència

•Econòmics

•Formals



Residència

✓Tenir residència legal 

a Catalunya

✓Estar empadronat a 

la vivenda arrendada

✓Domicili habitual 

i permanent



Econòmics

✓Està al corrent de pagament

✓Fiança registrada a l'Incasòl

✓Font regular d'ingressos de la 

unitat de convivència inferior 

a 22.548,67€ en l'exercici 2020

✓No tenir deutes amb

l'AEAT,TGSS i ATC



Formals

✓Tenir domiciliat el

pagament en una entitat

financera

✓Pagar el lloguer per 

transferència bancària, 

rebut,ingrés en compte

o Bizum



DOCUMENTACIÓ

DNI / NIF i TIE de tots els
membres empadronats

CONTRACTE de lloguer a 
nom del sol.licitant

Mínim 3 REBUTS pagats
durant l'exercici 2022

Full de transferència
bancària (model SEPA))

Certificat EMPADRONAMENT 
de la unitat de convivència

Document acreditatiu del 
registre de la FIANÇA a 

l'Incasòl



EN ELS SEGÜENTS CASOS CAL ...

• SENTÈNCIA JUDICIAL,

• ORDRE DE PROTECCIÓ O

• INFORME D'INSPECCIÓ DE TREBALL
Violència de gènere

• DOCUMENT ACREDITATIUPersona jove extutelada

• DOCUMENT ACREDITATIU
Subjecte del Pla de protecció
internacional de Catalunya



Si autoritzes a l'Administració també caldrà
presentar:

Documentació acreditativa ingressos 2020 (IRPF o altres)

Certificat corrent de pagament amb l'AEAT, TGSS i ATC

Llibre de família si hi ha menors d'edat

NO



I depenent de les teva situació …

Títol família Nombrosa

Títol família Monoparental

Certificat discapacitats de 
membres unitat familiar

Certificat de l'ingrés mínim
vital o renda garantida



Pots presentar la sol.licitud

ELECTRÒNICAMENT
Mitjançant l'IdCat Mòbil (https://idcatmobil.seu.cat) accedir a 
http://

RECOMANEM 
FER-HO AIXÍ

PRESENCIALMENT
- Amb cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge del Consell Comarcal 
si vius en un municipi del Segrià que no sigui Lleida capital
- Amb cita prèvia a l'Empresa Municipal d'Urbanisme (C/Cavallers,
10; tel. 973 700 606) si vius a Lleida capital

https://idcatmobil.seu.cat
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