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Tens
dificultats
per a pagar
el lloguer?
T'ajudem!
Si no pots fer-te càrrec del
cost del lloguer del teu
habitatge o no has pogut anarte'n de casa dels teus pares
perquè no pots pagar-lo,
disposes d'unes ajudes al
lloguer i un servei d'atenció
per a orientar-te.
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Més informació en:
www.calab.es
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!

Ajudes al lloguer
2019
Ajudes al lloguer d'habitatge
Destinatari: les persones amb un contracte de lloguer
que tinguen dificultats per a pagar-lo
Quantia: en general fins a un 40% del lloguer i 2.880€
anuals com a màxim o fins a un 50% del lloguer i
3.600€ anuals, en el cas de persones majors
Límit d'ingressos familiars: 3 vegades l'IPREM,* uns
1.600€ al mes, excepte per a col·lectius més
vulnerables, que pot arribar fins a 5 vegades l'IPREM,*
uns 2.700€ al mes

Si tens cap dubte, parla amb nosaltres.
Pot ser que el teu cas siga especial.
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Què se subvenciona?
§ Inclou els rebuts del lloguer des de l'1 de gener

fins al 31 de desembre de 2019
§ Indica en la sol·licitud la línia d'ajudes triada:
ajuda al lloguer o ajuda a joves

Quan les demane?
§ A partir de l'endemà de la publicació de la

convocatòria en el DOGV, fins al 8 de març
inclusivament

Com i on les demane?
§ Pots fer la sol·licitud telemàticament en

Ajudes a joves per al lloguer
Destinatari: les persones menors de 35 anys
Quantia: fins a un 50 % del lloguer
Límit d'ingressos familiars: 3 vegades l'IPREM,* uns
1.600€ al mes

*

L'IPREM és l'Indicador públic de renda d'efectes múltiples.
Està fixat per la llei de pressupostos i per a l'any 2019 ha aconseguit el
valor de 537,84€ al mes.

www.habitatge.gva.es
§ o de forma presencial als Serveis Territorials i a
l'Ajuntament
§ Si tens dubtes pots escriure'ns a
ajudeslloguer@gva.es
§ o telefonar-nos al 96 386 60 00

