
Propera convocatòria de subvencions per al pagament del 
lloguer Bo Jove 2022. 
 
Termini presentació sol·licituds:  

 
Del 8 de juny a les 9 hores fins el dia 17 de juny a les 17 hores. 
 

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que 
constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el 
moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de 
la convocatòria. 
 
La quantia mensual de la subvenció es de 250 € amb el límit de l’import mensual de la 
renta o del preu de cessió. 
 
Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions 
concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió. 
 
Es podrà sol·licitar la subvenció, sempre que es pugui acreditar una vida laboral 
de tres mesos d’antiguitat en el sis mesos anteriors a la presentació de la 
sol·licitud o una durada prevista de almenys 6 mesos des del dia de la 
sol·licitud.  
 
Ingressos: 
 
Si els ingressos corresponen al 2020 han de ser iguals o inferiors a 22.548,67€ 
Si els ingressos corresponen al 2021 han de ser iguals o inferiors a 23.664,15€ 
Si els ingressos corresponen al 2022 han de ser iguals o inferiors a 24.301,57€ 
 
L’ import de la renda:  
 
Contracte d’arrendament o cessió d’us d’un habitatge, l’import de la renda ha de ser 
com a màxim de 900 euros.  
 
Lloguer d'habitació o cessió d’ús d’habitació, l’import de la renda ha de ser com a 
màxim 450 euros.  
 
Presentació de sol·licituds: 
 
Prioritat sol·licitud telemàtica mitjançant la web de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya  

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22866_Bo_lloguer_joves?category=74aba

454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 
Per tramitar-ho, necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT 
Certificat, DNI electrònic). És pot tramitar mitjançant l’enllaç:  
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-
mobil/  
 
Presencialment a l’Oficina d’Habitatge (Plaça Josep Tarradellas, 1) amb cita prèvia 
amb Habitatge a partir del dia 8 de juny, tenen prioritat davant altres consultes.  
 
Cal sol·licitar-la al telèfon 93.680.37.39 o al correu electrònic spa@molinsderei.cat 
 
Documentació que cal presentar: 
 

 Sol·licitud de la prestació 
https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/Docu
ments/ajuts_lloguer/Bo-jove/RE_1184_Sol_Subvencio_Bo_Jove.pdf 
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 Sol·licitud de transferència bancària, signada i segellada per l’entitat bancària 
i signat pel sol·licitant o document equivalent.  
https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/
Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf 

 

 Declaració responsable. 
https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/
Documents/ajuts_lloguer/Bo-
jove/RE_1182_Declaracio_responsable_ingressos_.pdf 
 

 NIF/NIE VIGENT de tots els membres de la unitat de convivència. 
 
 Llibre de família, si s’escau. 

 
 Vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i 

de totes les persones que formen la unitat de convivència 
https://portal.seg-
social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Vida+laboral+e+informes/Inform
es+sobre+tu+situacion+laboral/Informe+de+tu+vida+laboral 
 

 Ingressos: 
 

o Declaració de Renda 2020 per als obligats.  
o En cas de no estar obligats, certificat Imputacions 2020 subministrat per 

l’Agència Estatal d’Administració Tributària , certificat de pensions o ajuts 
exempts de l’any 2020 

o Els sol·licitants que acreditin que disposen d’una vida laboral a partir de l’any 
2021: 

 Certificat d’imputacions 2021 subministrat per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

 Declaració responsable. 
o Els sol·licitants que acreditin que disposen d’una vida laboral a partir de l’any 

2022:  

 Declaració responsable. 

 Contracte treball. 

 Nòmines rebudes fins a la data de la presentació de la sol·licitud. 
 

En el supòsit de no aportar les nòmines per que encara no se’n disposen, caldrà 
aportar el contracte de treball signat amb una durada prevista de sis mesos a 
comptar de la data de la sol·licitud. 

 

 El contracte d’arrendament o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a 
nom de la persona sol·licitant. 

 

 Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponent a l’any 2022 pagats 
fins a la data de presentació de la sol·licitud. I NOMÉS PODEN SER: 

 
o Transferència bancària, Rebut domiciliat, Ingrés en compte, Rebuts API / 

Administrador: Amb segells, signatures i identificació del mateix o Bizum 
 
Altre documentació acreditativa especifica: carnet de família monoparental i/o 
nombrosa, discapacitat, violència de gènere, persona refugiada, víctima de terrorisme, 
sentència i conveni regulador de divorci. 

 
Important: Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al 
pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o entitats 
privades per les mateixes mensualitats del mateix any. També són incompatibles amb 
les ajuts del Consorci de l’habitatge de Barcelona. 
 
Cal revisar exhaustivament i específicament la web necessària per cada tipus 
d’ajut. Així com saber terminis, requisits, incompatibilitats, i altres informacions. 
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