
 

Altres Informacions 
Subvencions del Bo Lloguer Jove 2022 

Import de la subvenció 

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 

Reconeixement de la subvenció 

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 a l’esgotament del finançament disponible. En cas 

que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan 

es disposi de tota la documentació exigida 

La subvenció s’atorga per dos anys màxim. En cas de contractes vigents amb anterioritat a l’any 

2022, la subvenció s’atorga per aquest any 2022  i per al 2023. 

En el supòsit de contractes signats entre l’1 de gener de l’any 2022 i la data en què s’acabi el 

termini per presentar sol·licituds, l’import de la subvenció, serà per a les mensualitats incloses 

entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i fins un màxim de 24 mensualitats. 

No poden ser perceptores de les subvencions: 

• La persona sol·licitant o qualsevol altre persona que tinguin el domicili habitual i 

permanent a l'habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni o 

una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon 

grau, amb els arrendadors o cedent de l’habitatge. 

• La persona sol·licitant o qualsevol altre persona que tinguin el domicili habitual i 

permanent a l'habitatge arrendat o cedit sigui sòcia o partícip de la persona física o 

jurídica que actuï com a arrendadora o cedent. 

• Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o 

qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en 

disposin de l'ús i gaudi. 

• Els 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. 

Incompatibilitats 

Aquestes subvencions 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. 

També són incompatibles amb les prestacions i ajuts per al pagament del lloguer objecte de 

convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

Aquestes subvencions són compatibles per les persones perceptores de prestacions no 

contributives de la seguretat social  i per les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital. 

 



 

En aquests supòsits, la suma de l'ajuda del Bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió no 

podrà excedir de l'import de la renda arrendatícia o del preu de la cessió, respectivament. 
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