
ON PODEU DEMANAR 
MÉS INFORMACIÓ?
De forma presencial, a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania que es troba a l’edifici municipal 
d’Avingudes (av. de Gabriel Alomar, 18, baixos) 
en horari de 9 a 13.30 h. També podeu enviar 
un correu electrònic a ajudeslloguer@palma.
cat o consultar el web www.palma.cat.

ON PODEU REGISTRAR 
LES SOL·LICITUDS? 
De forma presencial, a qualsevol de les 
nou Oficines d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament, que es troben als barris de Cort,  
Pere Garau, Sant Agustí, Sant Ferran, l’Arenal, 
S’Escorxador, Son Ferriol i Son Moix. A la 
d’Avingudes, us ajudarem a emplenar els 
documents si ho necessitau.

I si teniu firma electrònica, ho podeu fer a través 
del registre electrònic de l’Ajuntament de Palma 
(www.palma.cat). També les podeu presentar 
a qualsevol registre d’altres administracions 
públiques.
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QUIN ÉS L’OBJECTIU? 
Facilitar a tota la ciutadania l’accés i la 
permanència en un habitatge de lloguer.

QUI POT SOL·LICITAR
LES AJUDES? 
Totes les persones residents a Palma que 
tinguin un contracte de lloguer o que n’hagin 
de signar un i que no superin els ingressos 
establerts. No és compatible amb altres ajudes 
que tinguin el mateix concepte.

QUIN ÉS EL PERÍODE 
SUBVENCIONABLE?
De l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.

QUAN ES PODRAN 
DEMANAR LES AJUDES? 
Del 28 de maig al 28 de juny.

QUIN SÓN ELS 
REQUISITS? 
Els ingressos de les persones que visquin al 
domicili. 
• Si sou una persona, els vostres ingressos no 

poden ser superiors a 15.039,18 € anuals.
• Si sou dues persones, els ingressos comuns 

no poden ser superiors a 18.798,97 € anuals.
• Si sou tres o més persones, s’han de sumar 

3.759,79 € per persona extra. Com a exemple, 
si sou tres persones, els ingressos no poden  
ser superiors a 22.558,76 € anuals.

QUI TÉ MÉS 
AVANTATGES? 
Els joves de 35 anys o menys i els majors de 65 
anys. La subvenció serà major per a ambdós 
col·lectius: fins al 50% del lloguer.

Els grups prioritaris:
Les persones que han perdut un habitatge com 
a conseqüència d’un desnonament, les dones 
víctimes de violència de gènere, persones 
jubilades, persones desocupades que hagin 
esgotat les prestacions, persones afectades 
per situacions catastròfiques, les unitats de 
convivència amb algun membre discapacitat, 
persones amb ascendents o descendents al 
seu càrrec, persones en situació d’incapacitat 
permanent total o absoluta per a fer feina, 
famílies monoparentals amb menors a càrrec, 
famílies nombroses, persones víctimes de 
violència domèstica, persones extutelades, 
persones amb ingressos inferiors a l’IPREM i 
víctimes de terrorisme.

QUIN ÉS L’IMPORT 
MÀXIM QUE ES POT 
SUBVENCIONAR? 
L’import de l’ajuda és de fins al 40% del lloguer, 
amb un màxim de 3.360 € anuals o 280 de 
mensuals per unitat de convivència. El lloguer 
màxim és de 900 €.

I si sou una persona jove de 35 o menys anys, o 
una persona major de 65 o més anys, l’import 
és de fins al 50% del lloguer, amb un import 
anual màxim de 4.200 € o 350 de mensuals, per 
unitat de convivència.


