
Ajudes econòmiques a l'habitatge a la Comunitat
Valenciana | Ajudes a la emergència habitacional

Tajudem!'

Estàs en risc de
perdre la teua
casa?

1|6

Si tens dificultats per a pagar
el lloguer o no pots llogar un
habitatge perquè no tens
suficients diners, et podem
ajudar avançant-te l'import de
diversos mesos.

Més informació en:
www.calab.es!
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https://calab.es/ayudas-economicas/ayudas-emergencia-habitacional-2019/


- les organitzacions socials o les associacions
d'habitatge

� Aquestes entitats seran les encarregades de
sol·licitar l'ajuda en el teu nom

� o escriure'ns a ajudeslloguer@gva.es

� Si tens dubtes, pots informar-te en
www.habitatge.gva.es

� Per a sol·licitar aquesta ajuda has de dirigir-te a:
- l'ajuntament, la mancomunitat o les entitats

públiques d'habitatge

- les ONG

Com i on les demane?

Què se subvenciona?

Quan les demane?

� L'ajuda serveix perquè el cost del lloguer siga
inferior al 25% dels teus ingressos

� L'ajuda no podrà superar el 80% del teu lloguer

� Pots fer la sol·licitud fins al 31 d'octubre de
2019

� Inclou fins a dotze mesos de lloguer

Ajudes a
l'emergència
habitacional 2019

Qué has de complir?
� Estar empadronat en la Comunitat Valenciana, amb

mínim d'un any, excepte en el cas de dones víctimes de
violència de gènere

� Tindre un contracte de lloguer o tindre'l en el termini
màxim de 6 mesos

� L'habitatge ha de ser la teua residència habitual
� Serveis socials haurà d'acreditar la teua situació de

vulnerabilitat

Requisits de vulnerabilitat

� El lloguer ha de ser superior al 50% dels teus ingressos

� Els teus ingressos familiars no han de superar 1 IPREM

anual de 14 pagues, uns 7.500 € a l'any

1

€

Si en la familia hay personas dependientes, con
diversidad funcional o sois una familia numerosa
los requisitos pueden variar.

¡Consúltanos!

1 IPREML' és l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples. Està fixat per
la Llei de pressupostos, i per a l'any 2019 ha arribat al valor de 537,84€ al
mes.


