GUIA D’AJUDES

AJUDES PER A LLARS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
I PODER ATENDRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER.
(Ordre de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s’aproven les bases reguladores per la
concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social i la pèrdua d’habitatge per no
poderatendre el pagament del lloguer i s’efectua la seua convocatòria.) - [publicada al DOCV 7689 de 31 de desembre de 2015].

EN QUÈ CONSISTIXEN LES AJUDES?
Es concediran ajudes, a través de les entitats locals, a aquelles llars que pels seus ingressos no
puguen afrontar el pagament dels lloguers.
Les ajudes possibilitaran el pagament del lloguer de l’habitatge de les famílies que s’han vist
privades del seu habitatge per execució hipotecària i han sigut desnonades i no poden atendre
el pagament del lloguer.

QUI SOL·LICITA L’AJUDA?
Les ajudes les sol·licitaran els Municipis de la Comunitat Valenciana per tràmit telemàtic per
atendre aquelles famílies que tenen l’habitatge habitual en el seu terme municipal i amb risc
d’exclusió social..
Els ajuntaments podran presentar successives sol·licituds d’ajudes per a diferents famílies
mentre estiga vigent el termini de presentació.

TERMINIS
Terminis de presentació de
sol·licituds

3 MESOS a partir de l’endemà de la

Termini màxim per a resoldre i
notificar

6 MESOS a partir de l’endemà de la

publicació de l’Ordre d’ajudes
publicació de l’Ordre d’ajudes

QUINA DOCUMENTACIÓ HAN DE PREPARAR ELS AJUNTAMENTS?

A. Acreditació de la capacitat i representació de qui signa la sol·licitud de l’ajuda.
B. Relació de les persones de les ajudes, segons el model
normalitzat, amb el detall de la quantificació detallada de l’import
Sol·licitud
de la subvenció per cadascuna de les persones esmentades i el
període temporal al qual correspon.
AJUDES
tràmit PROP
C. Informe dels serveis socials municipals, segons el
model normalitzat, relatiu a la valoració del risc d’exclusió amb la
impossibilitat d’atendre el pagament.

Els ajuntaments que tramiten les ajudes a persones per poder afrontar el pagament del lloguer,
abonaran el deute i ho comunicaran a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori, a través del correu electrònic acuerdosuministradoras@gva.es

GUIA D’AJUDES

IMPORT DE LES AJUDES

Ajudes per al lloguer social.
Fins

100 € per mes

Període màxim 1 any =

1.200 €

QUI SÓN ELS BENEFICIARIS FINALS DE LES AJUDES?
A través dels ajuntaments, s’abonaran els imports dels rebuts de les persones i unitats familiars
que es troben en risc d’exclusió social.

QUÈ ES CONSIDERA “RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL” A L’EFECTE D’AQUESTES
AJUDES?
1. Que els ingressos siguen inferiors a 1,5 vegades IPREM (11.182,71 €) per unitats
familiars i de convivència.
2. Que els ingressos siguen inferiors a 2 veces IPREM (14.910,28 €) per unitats familiars
i de convivència en què algun dels seus membres tinga reconeguda alguna discapacitat
o es trobe en situació de gran dependència.

Any

IPREM
mensual

IPREM
anual
(14 pagues)

1,5 IPREM

2 IPREM

2015

532,51€

7.455,14 €

11.182,71€

14.910,28 €

S’adjuntarà, en qualsevol cas, l’informe emés dels serveis socials de l’ajuntament.

QUÈ HAN DE FER LES FAMÍLIES PER DEMANAR AQUESTES AJUDES?
Les unitats familiars s’hauran de
del ajuntament.

dirigir al su Ajuntament,

a través dels Serveis Socials

QUINA DOCUMENTACIÓ HAN DE PREPARAR LES FAMÍLIES?
•

Última declaració de renda o document acreditatiu dels ingressos percebuts.

•

Rebuts de renda al lloguer que no es poden atendre.

•

Referència cadastral o document que justifique el domicili en el terme municipal.

