
 
 
 
AJUTS PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE DEL COVID-19 EN LLOGUERS D'HABITATGE 
HABITUAL 
 
La Generalitat de Catalunya ja ha publicat l'ajut extraordinari de lloguer per covid-19 (veure resolució) i es 
pot sol·licitar des del 19/05/2020 fins el 30/09/2020 o fins que s'esgoti la partida pressupostària 
aprovada. 
 
Abans de sol·licitar l’ajut, comprova que compleixes tots els requisits, així com la documentació que has de 
presentar per sol·licitar l’ajut → AQUÍ  
 
Si compleixes els requisits, has de saber que aquest ajut s'ha de sol·licitar prioritàriament per internet, 
adjuntant la documentació digitalitzada o fotografiada, seguint els passos següents: 
  
PRIMER PAS: 
 
Habilitar IdCAT Mòbil→  AQUÍ 
 
SEGON PAS: 
 
Accedeix al tràmit amb l’IdCAT Mòbil per internet per tramitar la sol·licitud d'ajut extraordinari de lloguer per 
Covid-19 → AQUÍ 
 
En cas de dificultat per iniciar el tràmit, pots veure aquest  tutorial.   
 
Intenta adjuntar tota la documentació correctament, ja que fins que l’expedient no tingui tota la 
documentació no podà passar a estat d’acceptació. 
 
Si tens dubtes sobre algun aspecte del procés de sol·licitud tens a disposició a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i a l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà mitjançant els següents contactes: 
 

Agència de l’Habitatge Oficina Local d’Habitatge Cornellà 

 
Telèfon d'ajuda: 900922841 

ajutslloguer@procornella.cat 
Recomanem aquest mitjà de contacte com a preferent per 
a una major agilitat.   

Tel. 933763181 
Tel. 686095045 
Tel. 628480481 

Preguntes freqüents  
 

www.olhcornella.cat 
 

 
Només en cas que et sigui impossible tramitar l'ajut per internet et recomanem que descarreguis la 
documentació de sol·licitud per duplicat (AQUÍ) o bé vagis a buscar-la a l'Oficina Local d'Habitatge de 
Cornellà (C. Avellaner, 7), i reservis una cita a l'Oficina Local d'Habitatge per a registrar la sol·licitud i 
documentació adjunta (RESERVA AQUÍ), però et recordem l'avantatge de fer la sol·licitud per internet, 
ja que les sol·licituds es resoldran d'acord amb l'ordre d'entrada de tramitació i sempre que la 
documentació sigui completa i correcta, fins a esgotar la partida pressupostària. 
 
OLH Cornellà de Llobregat 

18 de maig de 2020 
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