
AJUDES 

EMERGENCIA HABITACIONAL 2019 
AJUDEM A EVITAR LA PERDUA DE L'HABIT ATGE 

Possibilitar l'accés a l'habitatge o 
evitar-ne la perdua en situació 

d'emergencia habitacional. 

A partir del cinqué dia habil següent a 
la publicació de la convocatoria en el 

DOGV, fins al 31 d'octubre. 

(i] QUANTITAT

L'import de l'ajuda permet que les 
rendes de lloguer no suposen un 

esforc,; economic superior al 25 % deis 
ingressos. No pot superar el 80 % de 

la renda de lloguer. 

Abonament de l'ajuda 

En dues fases, cada 6 mesos: 
Primer pagament: primer semestre 

en el moment de la concessió. 
Segon pagament: previa justificació 

del pagament de quatre mensualitats 
i l'acreditació que el contracte 
d'arrendament continua vigent. 
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PER A QUI? 
Persones o unitats de convivencia que es traben en situació d'emergencia social i tenen 

dificultats per a atendre el pagament del lloguer o la impossibilitat d'accedir a un habitatge 
en lloguer. 

Requisits generals: 
• Disposar de ve"lnatge administratiu a la Comunitat Valenciana, amb mínim d'un any,

excepte en el cas de dones víctimes de violencia de genere
• Ser titular, en qualitat d'arrendatari, d'un contracte d'arrendament d'habitatge (o

acreditar-ha en el termini maxim de 6 mesos)
• L'habitatge arrendat ha de constituir la residencia habitual de la persona o la unitat de 

convivencia que sol-licita l'ajuda.
• No posseir, cap membre de la unitat de convivencia, la titularitat o un altre dret real sobre

un altre habitatge.
• Que la persona arrendataria o qualsevol deis membres de la unitat de convivencia no

tinga parentiu fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona
arrendadora de l'habitatge.

• Estar, la persona o unitat de convivencia, inscrita en el Registre de Demandants
d'Habitatge.

QUE SE 
SUBVENCIONA? 

Dotze mesos, 
corresponents a l'any 
natural en el qual es 

concedeix l'ajuda. 
lncompatibilitats: 
• Programa de lloguer

d'habitatge
• Ajudes al lloguer per a

joves
• Ajudes per a lloguer

d'habitatge incloses en
la Renda Valenciana
d'lnclusió

• Solució habitacional
d'alguna entitat local o
del Pare Públic de la
Generalitat

MÉS INFORMACIÓ A: 

UNITAT DE TREBALL 
SOCIAL de referència o 

Departament Habitatge al 
telèfon: 

965 53 72 01
de l'Ajuntament d'Alcoi.
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REQUISITS DE 

VULNERABILITAT 
1.- Els ingressos de la unitat de convivencia no han de 

superar 1 IPREM anual de 14 pagues, com a suposit general. 
Aquest límit és d'1,5 o 2 vegades l'IPREM en suposits 

especials. 
2.- L'esfon;: de renda de lloguer ha de ser superior al 50 % 

deis ingressos nets, com a suposit general. Aquest límit és 
del 40 % o del 30 %, en suposits especials. 

Els suposits especials preveuen casos com ara família 
nombrosa, diversitat funcional o dependencia. 

DOCUMENTACIÓ A 
APORTAR

Per a sol-licitar aquesta ajuda: 
 Annex a la sol·licitud d'ajudes per a atendre el pagament

del lloguer d'habitatge en situacions d'emergència
d'habitatge

 Model de domiciliació bancària
 Còpia del contracte d'arrendament de l'habitatge
 Informe de convivència.
 Informe dels serveis socials municipals
 Sol·licitud d’inscripció en el registre de demandants

d’habitatge - infohabitatge
 Acreditació del fet que és perceptor de la renda

valenciana d'inclusió i no hi percep el complement en
concepte de lloguer.

 Circumstàncies especials: família monoparental, família
nombrosa, dones víctimes de violència de gènere,
diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %,
malaltia mental greu.
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