Nota de Premsa
Calvià, 22 de maig de 2020
L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ PRESENTA UNA LÍNIA D'AJUDES EXTRAORDINÀRIES
PER AL LLOGUER COVID-19 DESTINADES A PERSONES I FAMÍLIES AMB
DIFICULTATS A CAUSA DE LA CRISI DEL CORONAVIRUS
Es flexibilitzen els requisits i es redueixen els tràmits per facilitar l'accés a les
ajudes extraordinàries que s'oferiran per un màxim de sis mesos

L'Ajuntament de Calvià posa en marxa una línia extraordinària d'ajudes al lloguer
d'habitatges per a persones i famílies que tinguin dificultats per fer front a el pagament
mensual, com a conseqüència de l'impacte econòmic i social produït per la crisi del Covid19. Es tracta d'unes noves ajudes de caràcter excepcional, amb independència de les
subvencions ordinàries que es convoquen anualment des de fa uns anys i que es
publicaran pròximament. És una de les iniciatives incloses en les negociacions d'un acord
social i polític per a la posada en marxa d'un Pla municipal d'actuació per a la recuperació
social, econòmica i mediambiental.
Aquestes ajudes van dirigides exclusivament a persones amb problemes per poder pagar
el lloguer per causes sobrevingudes pel Covid-19: que s'hagin quedat a l'atur, que estiguin
en un procés d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que hagin vist reduïda
la seva jornada per cures familiars o per causa de reducció de jornada involuntària i
organitzativa, o autònoms que hagin patit una reducció d'ingressos del 75% o que s'hagi
aturat la seva activitat durant l'estat d'alarma.
Els ajuts que s'ofereixen són de fins a un 40% del lloguer mensual per a lloguers de fins a
900 euros, i subvencions de fins a un 30% per a lloguers d'entre 901 i 1.100 euros
mensuals. Les subvencions es concediran per un màxim de 6 mesos, revisables de forma
bimestral.
Per tal de facilitar l'accés i l'obtenció de les ajudes per al lloguer Covid-19, es
flexibilitzaran alguns requisits com l'acreditació de la fiança de l'Ibavi que no serà
necessària, i es reduiran els tràmits permetent la presentació d'una declaració
responsable. Així mateix, es prioritzarà la via telemàtica per a la presentació de la
documentació que hagin d'aportar.
Les ajudes municipals al lloguer es consideren un dret a Calvià, la qual cosa suposa, com
ha vingut explicant el batle Alfonso Rodríguez Badal, que totes les persones i famílies que
compleixen amb els requisits de les convocatòries de les subvencions, reben les ajudes
encara que per a això sigui necessari ampliar la partida pressupostària. En el cas
d'aquests ajuts extraordinaris per al lloguer Covid-19 també es reconeix aquest dret.
Està previst que la convocatòria surti en breu i que a principis de juny puguin començar a
presentar-se les sol·licituds per a aquestes ajudes extraordinàries que seran compatibles
amb les subvencions anuals de l'Ajuntament de Calvià i d'altres administracions
supramunicipals.
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Nota de Prensa
Calvià, 22 de mayo de 2020

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ PRESENTA UNA LÍNEA DE AYUDAS
EXTRAORDINARIAS PARA EL ALQUILER COVID-19 DESTINADAS A PERSONAS Y
FAMILIAS CON DIFICULTADES A CAUSA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
Se flexibilizan los requisitos y se reducen los trámites para facilitar el acceso a las
ayudas extraordinarias que se ofrecerán por un máximo de seis meses

El Ajuntament de Calvià pone en marcha una línea extraordinaria de ayudas al alquiler de
viviendas para personas y familias que tengan dificultades para hacer frente al pago
mensual como consecuencia del impacto económico y social producido por la crisis del
Covid-19. Se trata de unas nuevas ayudas de carácter excepcional, con independencia de
las subvenciones ordinarias que se convocan anualmente desde hace unos años y que se
publicarán próximamente. Es una de las iniciativas incluidas en las negociaciones de un
acuerdo social y político para la puesta en marcha de un Plan municipal de actuación para
la recuperación social, económica y medioambiental.
Estas ayudas van dirigidas exclusivamente a personas con problemas para poder pagar el
alquiler por causas sobrevenidas por el Covid-19: que se hayan quedado en el paro, que
estén en un proceso de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que hayan
visto reducida su jornada por cuidados familiares o por causa de reducción de jornada
involuntaria y organizativa, o autónomos que hayan sufrido una reducción de ingresos del
75% o que se haya parado su actividad durante el estado de alarma.
Las ayudas que se ofrecen son de hasta un 40% del alquiler mensual para alquileres de
hasta 900 euros, y subvenciones de hasta un 30% para alquileres de entre 901 y 1.100
euros mensuales. Las subvenciones se concederán por un máximo de 6 meses,
revisables de forma bimestral.
Para facilitar el acceso y la obtención de las ayudas para el alquiler Covid-19, se
flexibilizarán algunos requisitos como la acreditación de la fianza del Ibavi que no será
necesaria, y se reducirán los trámites al permitir la presentación de una declaración
responsable. Así mismo, se priorizará la vía telemática para la presentación de la
documentación que tengan que aportar.
Las ayudas municipales al alquiler se consideran un derecho en Calvià, lo que supone,
como ha venido explicando el alcalde Alfonso Rodríguez Badal, que todas las personas y
familias que cumplen con los requisitos de las convocatorias de subvenciones, reciben las
ayudas aunque para ello sea necesario ampliar la partida presupuestaria. En el caso de
estas ayudas extraordinarias para el alquiler Covid-19 también se reconoce este derecho.
Está previsto que la convocatoria salga en breve y que a principios de junio puedan
empezar a presentarse las solicitudes para estas ayudas extraordinarias que serán
compatibles con las subvenciones anuales del Ajuntament de Calvià y de otras
administraciones supramunicipales.
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 136 · a/e: comunicaciocalvia@calvia.com

