AJUTS ECONÒMICS EN MATÈRIA D’HABITATGE,
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS I SERVEIS SOCIALS

▪

AJUTS DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA - COVID-19:

-

Beneficiaris: persones afectades per la situació provocada per la covid-19:
pèrdua feina, ERTO o ERO, reducció plantilla…

-

Tipus ajudes: lloguer, hipoteca i subministraments

-

Termini: ajudes de fins a tres mesos (de març a juny)

-

Import: lloguer o hipoteca fins a 800 euros màxim durant tot el període i
subministraments, màxim 300 euros durant tot el període

-

Càlculs: segons ingressos unitat familiar: barems establerts i aplicació d’un
percentatge

-

Termini justificació: 30 setembre 2020

-

Sol·licitud de l’ajut: a partir del 28 de maig a través de la seu electrònica del
web municipal (www.cardona.cat). Per a més informació, truca al 93 869 10 00
(de 9h a 14h) o envia un mail a habitatge@cardona.cat i t’indicarem com fer-ho.

▪

AJUTS PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I
SOCIAL DE LA COVID-19
*Aquests són ajuts de l’Estat, aprovats pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març i
convocats per la Generalitat de Catalunya.

-

Beneficiaris: persones afectades per la situació provocada per la Covid-19:
pèrdua feina, ERTO o ERO, reducció plantilla…

-

Tipus ajudes: lloguer (la quota no pot ser superior a 900 euros)

-

Termini: 6 mesos, d’abril a setembre 2020

-

Import: fins a 750 euros mensuals a la demarcació de Barcelona

-

Càlculs: la unitat familiar no superi 3 vegades l’IPREM.

Aquest import

s’incrementa si hi ha menors o majors de 65 anys a càrrec (se li afegeix un 0.1
vegades l’IPREM) o si hi ha algun tipus de discapacitat (pot ser 4 o 5 vegades
l’IPREM)
-

Termini justificació: 30 setembre 2020
Sol·licitud de l’ajut: obert des del 19 de maig. Temporalment, només es pot
fer online a:
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

RECORDEU! L’Ajuntament de Cardona també ofereix
aquests ajuts...
▪

AJUTS MUNICIPALS AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A JOVES
MENORS DE 31 ANYS I PER A NOUS EMPADRONATS

-

Beneficiaris: Dos tipus de beneficiaris: joves menors de 31 anys i nous
empadronats a Cardona.

-

Tipus ajuts: Ajuts al pagament del lloguer

-

Import: entre 100 i 150 euros màxim al mes, durant 8 mesos, depenent si el
lloguer és al casc antic o fora

-

Pagament: bestreta del 50% amb l’acceptació de la subvenció i l’altre 50% un
cop justificada.

-

Justificació: presentació dels rebuts o transferències del lloguer pagat durant
aquests 8 mesos.

-

Sol·licitud de l’ajut: vigent. Per a la seva tramitació, contactar al 93 869 10 00
(de 9h a 14h) o al mail habitatge@cardona.cat

▪

PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT
DE CARDONA (Ajuts de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cardona)

-

Beneficiaris: persones en situacions de necessitat que inclouen actuacions
puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència, empadronats al municipi amb 6
mesos d’antiguitat, que compleixin certs criteris econòmics i no haver rebut altres
subvencions pel mateix concepte.

-

Tipus i import:
o

Alimentació (entre 70 i 1050€/any en funció de la unitat familiar),
subministraments bàsics (350€/any), ajuts habitatge (800€/any).

o

Atenció sanitària (ajuda econòmica en funció del tipus d’ajut).

o

Atenció socioeducativa als infants (ajuda econòmica en funció del
tipus d’ajut).

o

Suport a la integració sociolaboral (ajuda econòmica en funció del
tipus d’ajut).

o

Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter
urgent (ajuda econòmica en funció del tipus d’ajut).

-

Termini justificació: tres mesos des de la data de concessió.

-

Sol·licitud de l’ajut: es poden sol·licitar els ajuts durant tot l’any. Per a la seva
tramitació, contactar al 93 869 21 47 (de 9h a 14h) o al mail
serveissocials@cardona.cat

