
Manual subvencions Bo Lloguer 

Jove 2022

Resolució DSO/1422/2022 DOGC: 8668-16.5.2022

Bases Reguladores

Resolució DSO/1650/2022 DOGC: 8680-1.6.2022

Convocatòria



❑ La nomenclatura dels expedients BO LLOGUER JOVE serà BB, GB, LB, TB (segons la demarcació 

territorial) i la numeració s’iniciarà de nou a partir del núm. 00001.

❑ Sol·licituds preferentment telemàtiques. 

❑ Quan les sol·licituds siguin presencials, es donaran d’alta a l'aplicació el mateix dia del registre

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i

la documentació estiguin completes i fins l’esgotament del finançament disponible

❑ Tenen dret a aquesta subvenció les persones físiques de 18 a 35 anys inclosos en el  moment de 

demanar la subvenció que, a més de complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria, 

siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió de l’habitatge o habitació que constitueixi el seu 

habitatge habitual i permanent i estar-hi empadronats, en el territori de Catalunya.

❑ Han de disposar d’una font regular d’ingressos

❑ No deure cap mes de lloguer o preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud i complir les 

obligacions tributàries de l’ Estat, Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social

❑ Terminis convocatòria no competitiva: del 8 de juny 9 hores fins al 17 de juny 17 hores
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❑ Donar d’alta l’expedient es realitzarà a partir del botó “Fitxa Informativa”. Tots els expedients 

presentats presencialment per a aquesta convocatòria de Bo Lloguer Jove s’hauran de donar d’alta 

el mateix dia de registre. 

❑ Les sol·licituds  electròniques s’assignen automàticament a l’OLH/Borsa d’acord amb el codi postal

Crear una fitxa informativa
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Introduir DNI/NIE i prémer el botó de la lupa i l’aplicació buscarà a la 

base de dades:

Si el sol·licitant té un expedient d’anys anteriors, ens permetrà recuperar 

les dades bàsiques existents. Si no, hem d’introduir totes les dades

Important per a aquesta convocatòria s’informi correctament data i hora 

de registre al tractar-se d’un procediment no competitiu. 



Carregar dades anys anteriors
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Una vegada trobat l’expedient, 

podem carregar les dades que 

tenim prement “Copiar dades”



Carregar dades anys anteriors (II)
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En aquesta pantalla

introduïm les dades per

poder “Desar“ (1) les

dades recuperades.

Recordeu verificar 

l’adreça del contracte i 

comprovar data d’inici i 

preu de lloguer (per 

determinar si es 

renovació o nou 

contracte).

Al desar us informarà que 

ja té un altre ajut premeu  

“Continuar”(2) i  

“Acceptar”(3) i Generar(4) 

Valideu la data 

d’inici del contracte 

i si es tracta de 

contracte 

arrendament 

(supervisat, Fet 

BMLLS,...) 

habitatge, cessió 

d’ús o arrendament 

Habitació 1

2

3

En cas de ser un lloguer que 

encara no s’ha signat el 

contracte, posarem la data que 

es tramita la sol·licitud.
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Introduïr les dades d’un nou expedient

6

Si no recuperem 

dades,   les 

introduïm totes  i 

premem “Desar “. 

Al desar premeu  

“Continuar” i  

“Acceptar” 

seguidament 

premem 

“Generar” i 

generarà un 

número 

d’expedient

1

2



Gestió Expedient
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❑ Un cop generat l’expedient i donat d’alta, queda en l’estat Tramitació bloquejada pendent dades (PADRÓ).

❑ Amb la pestanya Desbloquejar tramitació podreu continuar amb la gestió de l’expedient.

❑ Si s’opta per deixar l’expedient en estat Tramitació bloquejada pendent de dades (PADRÓ), des de l’AASH s’enviaran fitxers

periòdics de consulta a la PICA/AOC (padró, ingressos AEAT (C4),PPE, RGC) i la vida laboral. Quan disposem dels fitxers,

l’expedient quedarà en l’estat (bloquejat/amb dades on hi constarà un nou botó de descarregar dades). Al realitzar l’acció es

carregaran les dades (padró, ingressos AEAT(C4) i PPE), i es podrà continuar amb la gestió de l’expedient.

❑ En l’estat Tramitació bloquejada pendent dades (PADRÓ) des de la pestanya Modificar es podrà informar tots els camps

excepte la pestanya d’UC. Si decidiu desbloquejar, ja no es podrà carregar les dades i haureu de fer la consulta vosaltres.

❑ Si s’oposa a la consulta de dades heu de marcar el flac. Se li haurà de requerir la documentació necessària i adjuntar-la a

l’expedient.

Seleccionar 

el tipus de 

format



Gestió Expedient. Estats de tramitació
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Esperar dades PICA 

carregades AASH 

(Padró i Eco)

Introduir dades UC i 

Econòmiques manualment

Dues maneres

d’introduir dades:

• Automàtica: Esperar que 

es carreguin les dades de 

la PICA

• Manual: buscar nosaltres

les dades utilitzant

AOC/PICA.



❑ En estat Tramitació bloquejada pendent dades (Padró),   procedirem a demanar i

carregar tots els membres de l’UC i els ingressos (AEAT,  PPE, RGC)

❑ Un cop carregades, l’estat de l’expedient passa a ser (Bloquejat amb dades (PADRO i ECONOM)

Gestió Expedient
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❑ Si el sol·licitant s’oposa a la consulta de dades heu de marcar el flac i s’ha de desbloquejar

l’expedient. En aquest cas, es farà requeriment de documentació: certificat de convivència, ingressos

2020 de tots els membres de la unitat de convivència (UC) en edat laboral, certificats conforme el

sol·licitant es troba al corrent de pagament amb l’AEAT/ATC/TGSS, i tota la documentació necessària

per fer la valoració de l’expedient. No es farà consulta des de l’AHC ni des de la vostra oficina.

Per poder passar a pre-compleix/compleix haurà de constar tota la documentació adjunta a

l’expedient.

Gestió Expedient
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Sol·licitant - Identificació
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Només s’ha de marcar si prèviament s’ha

revisat que està al corrent de pagament amb

les 3 administracions: Agència Estatal

Tributària (AEAT), Tresoreria General de la

Seguretat Social (TGSS) i Agència Tributària

de Catalunya (ATC). Si s’han oposat a la

consulta de dades han de presentar els 3

certificats

Les persones trans podran

informar el seu nom sentit en

comptes del que figura al NIF/NIE
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Unitat Familiar

Sempre heu

de desar la

informació

Podem modificar dades dels

membres UC i/o els seus

ingressos: seleccionant la

persona i prement “Veure”

El sol·licitant

s’identifica amb

un asterisc

Aquesta pestanya ens permet afegir membres a la unitat de

convivència, així com els seus ingressos.



❑ Els ingressos que es valoraran 

són els de l’any 2020 i, 

excepcionalment, de 2021 ó 2022 

en funció de l’inici de l’activitat 

laboral de la persona sol·licitant.

❑ S’haurà de validar els Ingressos 

Bruts i la Base d’Estalvi en cas 

de Declaració IRPF.

❑ Incloure menors que formin part 

de l’UC, empadronats a 

l’habitatge i amb ingressos 

acreditats, si escau.

Afegir membres unitat de convivència
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Diversos sol·licitants mateixa UC
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En el cas que diversos titulars del contracte fins a 35 anys hagin demanat la subvenció, el sistema ens informarà si 

els membres de la unitat de convivència i/o la referència cadastral coincideixen amb d’altres expedients. 

Donat que si hi ha diversos sol·licitants joves hem de tenir en compte els ingressos individuals, procedirem a posar

a zero els ingressos de la resta de membres de la unitat de convivència i deixar únicament els de la persona

sol·licitant.

En aquest cas que veiem, amb els ingressos de tota la unitat de convivència estarien per sobre del límit d’ingressos,

en canvi, al eliminar els ingressos de la segona persona convivent si que estaria dins del límit permès.



❑ S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos. Es tindran en compte els ingressos de l’exercici 

2020 i, excepcionalment en funció d’inici de vida laboral, dels anys 2021 i 2022 amb els límits 

següents:

- 2020: 2,83 vegades IRSC (22,548,67€)

- 2021: 2,97 vegades IRSC (23.664,15€)

- 2022: 3,05 vegades IRSC (24.301,57€) 

❑ En cas de declaració d’IRPF:

▪ Per determinar els ingressos computables (els que s’utilitzen per calcular l’ajut) s’ha de fer el 

sumatori de les caselles següents:

( 435 + 460 – 420 )

▪ Casella 435 de l’IRPF (rendiments base imp. general)

▪ Casella 460 de l’IRPF (rendiments base imp. estalvi)

▪ Casella 420 de l’IRPF (l’ajut del lloguer cobrat l’any 2020)

❑ En cas de Certificat d’Imputacions:

▪ Per calcular els ingressos computables cal fer el sumatori dels següents conceptes:

Rendiments del treball + Rendiments del capital + Guanys patrimonials

– Despeses deduïbles – ajut, si escau

Límits i càlcul ingressos
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Habitatge
No hi ha més titulars 

joves sol·licitants del 

Bo

Ingressos a tenir 

en compte:

Tota la Unitat 

de Convivència

Ingressos a tenir en 

compte:

Individuals de la 

persona 

sol·licitant.

Hi ha més titulars 

joves sol·licitants 

del Bo

Com Acreditar Font Regular Ingressos (*)

• Declaració IRPF 2020  

• Certificat imputacions 2020 (només no obligats 

IRPF 2020)

Per a les excepcions en que la persona sol·licitant 

acrediti inici vida laboral a 2021 o 2022:

Any 2021: 

• Declaració Responsable (Model 1)

• Certificat Imputacions 2021 o Declaració IRPF 

2021 o Certificats de retencions Empresa més 

vida laboral

Any 2022: 

• Contracte treball i totes nòmines 2022

• Declaració Responsable (Model 1)

Habitació

Límits ingressos 

Any 2020:

Han de ser iguals o inferiors a 2,83 

vegades l’IRSC (22.548,67€)

Any 2021: (només excepcions 

acreditades)

Han de ser iguals o inferiors a 2,97 

vegades l’IRSC (23.664,15€)

Any 2022: (només excepcions 

acreditades)

Han de ser iguals o inferiors a 3,05 

vegades l’IRSC (24.301,57€)

(*) En el cas de valorar ingressos de tota la unitat de convivència, es farà 

sobre el mateix any fiscal que per a la persona sol·licitant. Per tant, 

s’haurà de disposar de la mateixa documentació per a tots ells.

Càlcul ingressos computables

Declaració IRPF

Casella 435 de l’IRPF (rendiments base 

imp. general)

Casella 460 de l’IRPF (rendiments base 

imp. estalvi)

Casella 420 de l’IRPF (ajut lloguer cobrat 

any 2020)

Certificat Imputacions

435+460 - 420

Rendiments del treball + Rendiments 

del capital + Guanys patrimonials –

Desp. Deduïbles – ajut, si escau

Punts importants - Ingressos



Contracte de lloguer
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La” Referencia cadastral” és obligatòria. Amb la lupa validem

la referència cadastral: si és correcte s’informarà l’adreça

vinculada i per defecte es marcarà el flac de ref. Cadastral

comprovada. Si és incorrecte donarà missatge per tal

d’esmenar-la

❑ Data efecte”: data en que es fa efectiu el contracte i l’arrendatari hi comença a viure. Aquesta és la data a partir de la que es

comptaran les mensualitats de l’ajut. Si es tracta d’una renovació la data d’efecte ha de ser la del contracte anterior.

❑ Ext Ref Cad: Només en el cas d’habitatges de la mateixa finca sense divisió horitzontal: informarem el núm. del pis i el de la

porta.

❑ Els contractes d’arrendament han d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a

l’arrendador, excepte en el cas de lloguer d’habitació, que no és exigible.

Seleccionar el tipus de 

contracte.



❑ Quan s’han informat totes les dades tant del sol·licitant com de la unitat de convivència i del 

contracte de lloguer, es pot calcular l’ajut de 2022 en la pantalla de “Simulació”. Recordeu verificar 

les mensualitats i l’import dels conceptes que podem tenir en compte.

Import de la renda + endarreriments + repercussions d’obres de millora + IBI + escombraries. 

LA RESTA DE CONCEPTES POSSIBLES S’HAURAN DE RESTAR DE L’IMPORT DEL REBUT

(no es tenen en compte ni pàrquing, ni traster, si consten desglossats)

Simulació

18



❑ Aquí marquem els rebuts presentats (reviseu que es puguin marcar les mensualitats aportades.  En 

cas de canvi d’habitatge s’ha de tenir en compte el contracte vigent en data de registre de la   sol·licitud.)

Marcar rebuts presentats i Requeriment documentació
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❑ Aquí marcarem Si, No o No cal i farem requeriment de documentació, si escau. Disposeu del manual a 

Documentació

Caldrà informar de la data correcte del lliurament de cada 

documentació ja que les sol·licituds es resoldran per ordre de 

presentació al registre.



Es passarà a situació pre-compleix tots aquells expedients que, un cop introduïdes totes les dades i realitzada la

simulació, el sistema li assigni la valoració positiva de la subvenció i disposem de tota la documentació requerida. Si

és necessari, es podrà demanar retrocedir a l’estat “pendent de verificar dades” per fer modificacions.

Un cop donat d’alta l’expedient, anirem introduint/descarregant totes les dades. Finalitzat el termini de presentació de 

sol·licituds es pot començar a valorar expedients. 
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D’aquells expedients que el sistema ens avisi que hi ha coincidències de Ref Cadastral/DNIs amb d’altres expedients, 

s’hauran de modificar per ajustar les dades segons correspongui en funció si s’ha de tenir en compte o no els ingressos 

de tota la unitat de convivència. 

En cas de lloguer d’habitatge s’haurà de comprovar que la suma de subvencions concedides a una mateixa unitat de 

convivència no supera l’import de lloguer mensual, tenint en compte si correspon o no tenir en compte els ingressos de 

tota la unitat de convivència.    

Validació expedient

En cas de lloguer d’habitació s’haurà de treure la resta de membres de la unitat de convivència i deixar únicament a la 

persona sol·licitant.

Els expedients quedaran en estat pre-compleix fins que es donin indicacions centralitzades per modificar a Compleix      

des de l’Àrea d’Ajuts Socials.



❑ QUANTS MESOS DE SUBVENCIÓ ES RECONEIXEN?

La subvenció s'atorga per un termini màxim de 2 anys. Per contractes anteriors a l’1 de gener de 2022, l’import de la subvenció serà per les

mensualitats de gener de 2022 a desembre de 2023. Per a contractes signats entre l’1 de gener de 2022 i la data que finalitzi el termini de presentar

sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i fins a un màxim de 24

mensualitats

❑ IMPORTS LÍMITS DEL LLOGUER

❑ IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

La quantia de la subvenció es de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renda 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 de lloguer o del preu de cessió. En aquest cas en minorarà en la

proporció corresponent.

❑ REBUTS DE LLOGUER ACCEPTATS

▪ Transferències bancàries (periòdiques o puntuals)

▪ Ingrés en compte

▪ Rebuts domiciliats

▪ Rebuts fets per un administrador.

▪ Bizum

Imprescindible tant en el moment de fer la sol·licitud com si hi ha canvis d’habitatge durant l’any.

En tots els casos ha de quedar clar: qui paga, qui cobra, import del lloguer, concepte, compte corrent del propietari (si és el cas) i el nom del mes. En

cap cas acceptarem cap altre tipus de pagament en metàl·lic. Si teniu alguna condonació de rebuts per obres o millores, cal tenir les factures per

validar-ho. No s’accepta cap rebut manual.

Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

Punts importants
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(*) Àmbit metropolita de BCN: Baix

Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallés

Occidental i Vallés Oriental)

1. En el cas de lloguer o cessió d’ús

• Àmbit metropolita de BCN(*): 900€

• Resta demarcació de BCN: 650€

• Demarcació de Girona: 650€

• Demarcació de Lleida: 600€

• Demarcació de Tarragona: 600€

• Les Terres de l’Ebre: 600€

2. En els supòsits d’habitació

• Àmbit metropolita de BCN(*): 450€

• Resta demarcació de BCN: 350€

• Demarcació de Girona: 350€

• Demarcació de Lleida: 300€

• Demarcació de Tarragona: 300€

• Les Terres de l’Ebre: 300€



❑ INGRESSOS:  

❑ Valorem amb ingressos del 2020 de tota la unitat de convivència, excepte:

▪ En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació, no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge; només
es consideraran les de la persona física arrendatària.

▪ Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada
aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries tenint en compte els seus ingressos de forma individual

❑ Únicament es tindran en compte els ingressos dels anys 2021 i 2022 per els sol·licitants que acreditin que disposen d’una vida laboral

iniciada en aquests dos anys.

❑ Es considera ingressos de les persones sempre que es pugui acreditar una vida laboral de tres mesos d’antiguitat, en els sis mesos

anteriors a presentar la sol·licitud o una durada prevista d’almenys 6 mesos des del dia de la sol·licitud.

❑ Termini per informar dels canvis a l’administració de 15 dies hàbils

❑ Límits:

▪ Si els ingressos corresponen al 2020 han de ser iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.548,67€)

▪ Si els ingressos corresponen al 2021 han de ser iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€)

▪ Si els ingressos corresponen al 2022 han de ser iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€)

Punts importants
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❑ INCOMPATIBILITATS I COMPATIBILITATS

❑ Són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes
mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.

❑ Aquesta subvenció no és compatible pels arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o a través d’altres
administracions públiques o entitats sense ànim de lucre

❑ Aquest ajut és compatible per les persones perceptores de prestacions no contributives de la seguretat social i per les persones beneficiàries de l’ingrés mínim
vital



❑ RECORDEU!! Disposeu de tots els manuals i material de Suport a la pestanya Documentació del Portals d’Ajuts.  
Aquí també podeu consultar els llistats de notificació.

Material de suport
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Quadre resum
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habitatge.gencat.cat

bojove.ahc@gencat.cat

crear missatges des de l’aplicació


