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Afavorir l'accés a 
habitatges en lloguer

Fins el 5 de juny

Fins un 40% del lloguer, 
fins a un màxim de 2.400€.

I fins un 10% addicional en supòsits 
d'especial vulnerabilitat, fins a un 

màxim total de 3.000€

Se subvencionen els rebuts de lloguer 
des de l'1 de gener fins 

el 31 de desembre de 2017.

Totes les persones amb un 
CONTRACTE DE LLOGUER que 
complisquen el límit del preu del 
lloguer i unes condicions d'ingressos 
dels sol·licitants.

GRUPS PRIORITARIS:

- Afectats per denonaments, 
dació en pagament o execució 
hipotecària als últims 10 anys.
- Joves menors de 30 anys
- Famílies monoparentals
- Famílies nombroses
- Dones víctimes de violència de 
gènere
- Persones víctimes de terrorisme
- Persones amb diversitat funcional 
(>33%)
- Joves extutelats
- Sol·licitants inscrits en el 
Registre de Demandants d'Habitatge
- Persones amb Renda garantia de 
ciutadania reconeguda.

Persones que es troben en una 
situació d'especial vulnerabilitat 
(ingressos menors a 1 vegada 
IPREM)

Amb caràcter general, els ingressos totals de tots els membres que 
viuen a la casa no podran ser superiors a 3 vegades l'IPREM, d'acord 

amb el següent quadre:

Unitat de convivència amb 1 membre ............................22.365€
Unitat de convivència amb 1 adult i 1 menor ..................29.074€
Unitat de convivència amb 2 adults ...............................33.547€
Unitat de convivència amb 2 adults i 2 menors................ 46.966€

1) Identificació de les persones: DNI / NIE de tots els 
majors de 16 anys que viuen enl'habitatge
2) Empadronament: l'acreditació inclourà totes les 
persones empadronades en l'habitatge
3) Contracte d'arrendament de l'habitatge
4) Rebut bancari de l'últim pagament del lloguer efectuat
5)Declaració responsable i autorització firmada per tots els 
majors de 16 anys del'habitatge
6) Imprés de domiciliació bancària.

Si a més el titular del contracte està inclòs en un grup 
d'especial atenció, haurà de presentar la documentació 
que ho acredite.

Centre Social
La Farola

Càmara Agrària

dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h
dimecres de 17.00 a 19.00h

dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 La tramitació serà telemàtica. 
Omplir el formulari electrònic de 
sol·licitud, des d'un punt amb accés a 
internet i presentar-lo junt amb la 
documentació necessària per registre 
d'entrada a una Oficina Prop o per 
correu certificat. 

MÉS INFORMACIÓ: www.habitatge.gva.es
DUBTES: ajudeslloguer@gva.es


