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| Ajudes al lloguer COVID-19
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Tens dificultats 
per a pagar el 
lloguer a 
conseqüència de 
la COVID-19?

T'ajudem!

Si no et pots fer càrrec del 
cost del lloguer del teu 
habitatge a conseqüència de 
la crisi d'emergència sanitària 
causada per la COVID-19, 
disposes d'unes ajudes 
econòmiques al lloguer.

4|1Més informació en:
www.calab.es!

Xarxa d’Administracions
Locals i Comarcals 
d’Habitatge



AJUDES URGENTS AL LLOGUER

Destinatari: les persones amb un contracte de lloguer 
amb problemes transitoris per a fer front als 
pagaments, produïts a conseqüència de la crisi 
d'emergència sanitària causada per la COVID-19 i que 
es troben en situació de vulnerabilitat econòmica 
sobrevinguda, segons l'apartat Requisits.

Quantia: fins al 100 % del lloguer i 650,00 € al mes 
com a màxim, depenent del grau de vulnerabilitat 
econòmica.

Requisits: situació de desocupació, ERTO, o, en cas de 
ser persona empresària, que haja reduït la teua 
jornada i supose una pèrdua substancial d'ingressos 
a partir de l'1 d'abril de 2020. La unitat de convivència 
no ha de superar amb caràcter general 3 vegades 
l'IPREM*, uns 1.600 €, excepte col·lectius més 
vulnerables, que poden arribar fins a 5 vegades 
l'IPREM, uns 2.600 € al mes.

€ Què se subvenciona?
§ Inclou els rebuts del teu lloguer des d'abril de 

2020 fins a desembre de 2021 amb un màxim de 
6 mesos.

Quan les demane?
§ Des del dia 25 de gener fins al 30 d'octubre de 

2021, tots dos inclosos.

Com i on les demane?
§ De manera preferent fer la sol·licitud 

telemàticament en www.habitatge.gva.es,
§ amb cita prèvia  de manera presencial en els 

serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica,

§ en l'ajuntament.
§ Si tens dubtes, pots telefonar-nos al 012
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http://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-covid-19
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