RESUMEN PER LES AJUDES EXTRAORDINARIA COVID LLOGUER CALVIA

QUI HO POT DEMANAR?
1. La persona sol.licitant que:
a)Estar a l'atur.
b)Estar en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
c)Ser autònom i haver sofert una reducció d'ingressos o que l'activitat que desenvolupa hagi estat
suspesa.
d)Dones víctimes de violència de gènere.
2. La persona sol.licitant que tengui antiguitat mínima de 8 mesos anteriors a la publicació
d'aquesta convocatoria.
3. La persona sol.licitant i els membres de la seva unitat de convocatoria NO PODEN SER
PROPIETARIS o usufructuaris de cap habitatge a Espanya.
4. La persona sol.licitant ha de ser arrendataria d'un contracte d'arrendament d'habitatge
vigent. EXCLOSOS els contractes de temporada.
5. Situat dins el municipi de Calvià
6. Ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència
que sol.licitant l'ajuda.
7. L'import de la renda de l'habitatge NO POT SUPERAR ELS 1.100,00 \ mensuals.
8. La persona sol.licitant i TOTS els membres de la seva unitat de convivència, han d'estar al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat( AEAT), amb la Seguretat Social i amb
l'Ajuntament de Calvià(OMT).

¿QUE HA DE PRESENTAR?
1. La sol·licitud, que comprèn la DECLARACIÓ RESPONSABLE i l’ ACREDITACIÓ
BANCARIA (Annex I),
2. Contracte d'arrendament de l'habitatge habitual complet (totes les pàgines, ordenades
i firmat per les parts).
NOMÉS S'ADMET UNA SOL·LICITUD per unitat de convivència
¿COM S'HA DE PRESENTAR?:
1. De manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de
l'Estat, en cas de disposar de certificat digital o DNI electrònic.
2. Mitjançant formulari creat particularment per a aquesta convocatòria (Annex I).
3. En casos molt excepcionals, podrà sol·licitar cita prèvia per telèfon.

Està a la disposició del ciutadà el SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A TRÀMITS En líniaOAC 360 ° - que ofereix assistència telefònica i telemàtica per a facilitar l'accés als tràmits
municipals que es poden realitzar de manera telemàtica.
• Núm de telèfon: nº 871 510 091,
• de dilluns a divendres,
• des de les 08'00h a las 20'00h.
Els documents han de presentar-se en format PDF. -

¿QUANT DE DOBLERS REBRAN?
1. Per un lloguer mensual de l'habitatge de fins a un màxim de 900.00 €, la quantia de l'ajuda és
del 40% del lloguer mensual.
2. Per un lloguer mensual de l'habitatge de més de 900,00 € fins a 1.100,00 € la quantia de
l'ajuda és del 30% del lloguer mensual.
Només es proporcionarà una ajuda per contracte de lloguer.

•

¿DURANT QUAN DE TEMPS?
El termini es de 20 díes hàbils a partir del dia seguent a la publicació al BOIB.
Del del dia 26 de juny de 2021 al 23 de juliol de 2021.
L'ajud es concedeix per els mesos de maig, juny, juliol i d’agost de 2021.
NO ES COMPATIBLE amb una altra ajuda de lloguer dins el mateix periode, ni amb l'ajuda anual al

lloguer 2020-2021 de Calviầ, ni amb l'ajuda de l'any 2020 per al lloguer d'habitatge de la CAIB.
EL TERMINI DE PRESENTACIÓ
Es de 20 días hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el
BOIB de les Illes Balears i la Base Nacional de subvencions, a la seu electrònica del web de
l'Ajuntament de Calvià www.calvia.com.
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