Com demanar l’ajuda?
Les sol·licituds de subvencions es presentaran a
l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC), a
l’Ajuntament del Morell (Plaça de l’Era del Castell n.
5), o bé a través de la seu electrònica.

El termini per presentar sol·licituds finalitza
el 9 de febrer.

+ informació i tot el que necessites saber:
977 84 06 17
elmorell.cat

Què és aquesta ajuda?
Es tracta d’una subvenció adreçada a joves empadronats al Morell,
per al pagament dels rebuts de lloguer del seu habitatge habitual. Es
subvencionarà el pagament mensual del lloguer, amb un màxim de
24 mensualitats.

Des de l’Ajuntament som molt conscients
de les dificultats que té el jovent a l’hora
d’accedir a un habitatge, i és per això que
hem posat en marxa aquestes ajudes.
Malgrat que les competències en matèria
d’habitatge no són dels consistoris, sinó
de la Generalitat, volem que les persones
joves tinguin oportunitats de lloguer al
poble i que, en conseqüència, no hagin de
marxar a viure a altres municipis. Joves,
estem al vostre costat!

Eloi Calbet, alcalde del Morell

Documentació:

Què necessites per a
demanar l’ajuda?
· Tenir entre 18 i 34 anys
· Estar empadronat al Morell des de fa, almenys, 3 anys
· Ser titular d’un contracte de lloguer amb durada mínima
d’un any i d’entre 200 i 700€
· Només es pot fer 1 sol·licitud per unitat familiar
· No posseir més béns immobiliaris

· Còpia del DNI/NIE/Passaport
· Volant del padró municipal
· Còpia del contracte de lloguer
· Si cal, acreditació del grau de discapacitat
física o psíquica reconeguda d’algun/s
membres de la unitat de convivència, del títol
de família nombrosa o família monoparentalmonomarental o acollidora.

Acreditació situació econòmica:

Persones
Inactives:

Persones
Actives:

· Certificat de prestacions
· Certificat beneficiari
prestació social
· Vida laboral

· Declaració de la renda
· Certificat d’imputacions
d’Hisenda
· Vida laboral

