Cita prèvia per a sol·licitar un ajut de prestació econòmica d'especial urgència
(PEEU)
Heu de fer servir aquest tràmit per a concertar la cita necessària per sol·licitar un ajut de prestació econòmica d'especial urgència (PEEU)
La documentació necessària la podeu trobar als tràmits enllaçats al final d'aquesta pàgina.

QUI EL POT DEMANAR
A la cita ha de constar la persona que anirà a fer el tràmit, que serà qui s'indiqui al tràmit que voleu realitzar enllaçat al final d'aquesta pàgina

QUAN ES POT FER
Segons l'establert al tràmit que voleu realitzar enllaçat al final d'aquesta pàgina.

COM ES POT TRAMITAR
PER INTERNET:
Reserveu dia i hora de cita prèvia fent clic en aquest enllaç.
Enviada la sol·licitud rebreu un justificant de la cita al vostre correu electrònic.

PER TELÈFON:
Truqueu al telèfon indicat per a tramitar la cita prèvia.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Les dades del document d'identitat, telèfon de contacte i correu electrònic de la persona sol·licitant.
Oficina d'Atenció Ciutadana (atenció telefònica)
Informació: 010 (gratuït), 900100277 (Fora de L'Hospitalet)
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 20 h.

QUÈ PASSA DESPRÉS
Una vegada heu finalitzat la reserva rebreu un justificant al vostre correu electrònic amb instruccions a seguir el dia de la cita.
El dia i l'hora de la cita la persona que sol·licita l'ajut haurà d’adreçar-se a la sala d’espera de l'Oficina de l'Hagitatge i confirmar la reserva a la
màquina de tíquets.
El dia de la cita heu de disposar de la documentació necessària, segons el cas, consultant el tràmits enllaçats al final d'aquesta pàgina.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Oficina d'Habitatge
Telèfon: 93 403 26 00
Horari: AVÍS! A causa de la situació de contenció decretada, aquesta oficina només atendrá amb cita prèvia. Podeu fer servir el
tràmit 'Cita prèvia amb l'Oficina Municipal d'Habitatge' Horari habitual:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

TRÀMITS RELACIONATS
Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària (PEEU)
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Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer (PEEU)
Prestació per atendre situacions de pèrdua d'habitatge (PEEU)
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