
Sol.licitud electrònica de les Subvencions

per a persones joves (adreçat a persones 

fins a 35 anys)

Resolució Bases TER/859/2023, de 14 de març 2023

Resolució Convocatòria TER/931/2023, de 17 de març 2023



❑ Navegador Chrome  

❑ Accedeix a tràmits Gencat     https://web.gencat.cat/ca/tramits 

❑ Selecciona Tràmits, Habitatge i fes cerca

❑ Selecciona Habitatge, Lloguer, Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús
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https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=
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❑ Selecciona per internet
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❑ Et  demanarà que d’identifiquis

Accés al formulari
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❑ Selecciona com d’identifiques o dona’t d’alta si no l’has fet

anteriorment. Segueix les instruccions.
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Emplena totes les dades personals marcades amb *
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Dades de l’habitatge
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❑ Emplena les dades de l’habitatge i la referència cadastral



Dades del contracte d’arrendament
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Selecciona el tipus d’arrendador i 

emplena les dades del desplegable

Selecciona el tipus de contracte 

i emplena les dades 



Si hi ha convivents has d’introduïr les dades personals també
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Selecciona si hi ha o no 

més persones a la unitat de 

convivència i introdueix les 

dades

Si has d’afegir 

més persones

Només si tenen 

més de 16 anys



❑ Has de ser titular del compte on vols cobrar l’ajut i adjuntar el document SEPA (es pot

descarregar a la sol·licitud) signat i segellat per l’entitat bancària i per tu, o bé certificat

de titularitat del compte o document equivalent.

Dades bancàries del compte on volem cobrar l’ajut
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❑ En cas de contracte has d’acreditar el pagament de la fiança

❑ Tots els rebuts de lloguer de 2023 pagats fins la data de la sol.licitud

❑ Full de transferencia bancària o similar

❑ Si has començat a treballar en 2022 també has d’adjuntar

Documentació necessària per donar d’alta la sol.licitud
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Documentació susceptible de ser consultada
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Declaració responsable
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L’has de marcar per enviar  la sol.licitud



Oposició i Notificacions

18

Si  marques el flac has de presentar tota la documentació teva i de 

tots els membres de la unitat de convivencia.

Marcar i emplenar si vols rebre notificacíons per correu

electrònic i SMS addicionalment



❑ Accedeix a tràmits Gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits (navegador Chrome)

Carregar documentació requerida a la sol.licitud presentada
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https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES


❑ Adjunta un únic fitxer PDF amb tots els documents
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El nom del fitxer adjunt no pot tenir accents, dièresis, espais en blanc ni els següents caràcters especials: ñ Ñ ç Ç ª º. Els caràcters vàlids 
per al nom dels adjunts són els que inclouen qualsevol combinació de lletres (A-Z sense accent ni dièresi), els números (0 a 9), a més 
dels següents caràcters: . ' _ -.



❑ Si vols fer un paquet amb tota la informació que et requerim , la millor i la més fàcil

solució es comprimir el fitxer o la carpeta en format « ZIP », en entorns Windows, ho

aconseguiràs d’una manera molt senzilla .

En el cas d’un fitxer, això et permetrà, reduir el pes d’aquest ( espai en disc que

ocupa ) i si el que vols és comprimir una carpeta, aconseguiràs també reduir el pes

de tot i fer un únic fitxer, per tal de poder-ho adjuntar d’una manera més àgil.

Ara descriurem els passos que has fer per comprimir una carpeta. Esmentar que per

fer-ho a un únic fitxer, el procediment serà el mateix

Pas 1, tenir tots els fitxers requerits en una única carpeta.

COM FER UN FITXER COMPRIMIT EN « ZIP » EN ENTORN WINDOWS
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Pas 2, una vegada tens això, has d’anar a la carpeta i prémer amb el botó dret 

del ratolí a sobre de la carpeta a comprimir i marquem la següent opció: 

Enviar a > Carpeta comprimida (en zip )
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Amb això ja obtindràs un fitxer comprimit de la carpeta. 



❑ Mac OS X té una funció integrada que permet als usuaris crear arxius .zip amb facilitat.

Això és accessible per a tots els usuaris i no requereix cap descàrrega ni configuració

addicional.

Pas 1, ves-hi als fitxers o carpetes que vulgueu comprimir en un fitxer .zip.

Assegura’t que tots estiguin emmagatzemats a la mateixa ubicació per facilitar-te la

compressió.

Pas 2, selecciona tots els fitxers que vulguis comprimir. Pots fer-ho fent clic i

arrossegant el cursor del ratolí o fent clic individualment a cada fitxer mentre mantens

premuda la tecla Maj.

Pas 3, fes clic amb el botó control sobre els fitxers seleccionats o toca amb dos

dits i, a continuació, tria Comprimir (número) d'elements des del menú de dreceres.

COM FER UN FITXER COMPRIMIT EN « ZIP » EN ENTORN MAC
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Es crearà un arxiu .zip a la mateixa ubicació anomenada Archive.zip si has seleccionat

més d’un element. Si només comprimeixes un fitxer, l'arxiu .zip mantindrà el nom del

fitxer original.
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