
MESURES EXCEPCIONALS EN MATÈRIA D'HABITATGE 

L'Ajuntament d'Oliva amplia el serveis de Mediació Hipotecària i Conflictes 
Familiars per a atendre les noves necessitats sorgides arran de la crisi del CoVid19. 

Amb l'objectiu de pal·liar els efectes que aquesta crisi sanitària puga tindre sobre les 
famílies més necessitades en matèria d'habitatge, totes les institucions s'han bolcat per 
a oferir solucions.  

L'Ajuntament d'Oliva amplia el servei de Mediador Hipotecari i Conflictes Familiars. 
El servei que s'oferia periòdicament en el Centre Social de Sant Francesc, passa a ser 
continu i telemàtic. Es poden fer les consultes pertinents al telèfon 606 421 013 i als 
correus centromediacion@mediacion.icav.es i hipotecaria@mediacion.icav.es. 

La Conselleria d'Habitatge amplia el termini per a demanar les ajudes al lloguer 
d'habitatge. El termini es prolongarà durant dues setmanes, una vegada acabe l'estat 
d'alarma. Mentrestant, es pot tramitar la sol·licitud des de casa en habitatge.gva.es. 
Trobaràs més informació sobre els destinataris i els requisits ací: bit.ly/2Jegku6  

El Govern Central, per la seua banda, ha aprovat les següents mesures: 

- Moratòria de les hipoteques per a aquells que hagen vist reduïts els seus 
ingressos o es troben en situació d'atur.  

- Les companyies subministradores d'energia, gas natural i aigua no podran 
tallar els servicis a les persones vulnerables. 

- L'abonament social s'amplia automàticament fins al 15 de setembre. 

- Trobaràs més informació sobre aquestes i altres mesures ací: bit.ly/3ah0ryY 

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES EN MATERIA DE VIVIENDA 

L'Ajuntament d'Oliva amplía los servicios de Mediación Hipotecaria y Conflictos 
Familiares para atender las nuevas necesidades surgidas a raíz de la crisis del 
#Covid19. 

Con el objetivo de paliar los efectos que esta crisis sanitaria pueda tener sobre las 
familias más necesitadas en materia de vivienda, todas las instituciones se han 
volcado para ofrecer soluciones. 

El Ayuntamiento de Oliva amplia el servicio de Mediador Hipotecario y Conflictos 
Familiares. El servicio que se ofrecía periódicamente en el Centre Social de Sant 
Francesc pasa a ser contínuo y telemático. Se pueden hacer las consultas pertinentes 
en el teléfono 606 421 013 y en los correos centromediacion@mediacion.icav.es i 
hipotecaria@mediacion.icav.es.  

La Consejería de Vivienda amplia el plazo para pedir las ayudas al alquiler de 
vivienda. El plazo se prolongará durante dos semanas, una vez termine el estado de 
alarma. Mientras, se puede tramitar la solicitud desde casa en habitatge.gva.es. 
Encontrarás más información sobre destinatarios y requisitos aquí: https://
bit.ly/2vK5Lf4 

El Gobierno Central, por su parte, ha aprobado las siguientes medidas: 

- Moratoria de las hipotecas para aquellas personas que hayan visto reducidos 



sus ingresos o se encuentren en situación de desempleo. 

- Las compañías suministradoras de energía, gas natural y agua no podrán 
cortar los servicios a las personas vulnerables. 

- El bono social se amplia automáticamente hasta el 15 de septiembre. 

- Encontrarás más información sobre estas y otras medidas aquí: 
bit.ly/3ah0ryY 


