Bo lloguer jove

Joves que tinguin entre 18 i 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud entre altres requisits
consultar a: promoció econòmica o https://habitatge.gencat.cat/bojove

Persones destinatàries

Joves que tinguin entre 18 i 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

Requisits

Tenir la residència legal a Catalunya.
Ser titular del contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge
o habitació objecte de la subvenció. En tots dos casos, ha de ser el domicili
habitual i permanent 1 on estigui empadronada la persona sol·licitant.
Disposar d’una font regular d’ingressos.
Els ingressos han de complir aquestes condicions:

1

2

3

Es considera l’habitatge
o habitació arrendat o cedit
en què constin empadronades,
a la data de la sol·licitud,
les persones que tenen
el domicili a l’habitatge
objecte d’arrendament
o cessió o aquell en què
s’ubiqui l’habitació objecte
d’arrendament o cessió.
IRSC: sigla de l’indicador
de renda de suﬁciència de
Catalunya. El darrer import
que s’ha publicat és de
7.967,73 euros.
Es considera unitat de
convivència la persona o el
conjunt de persones que viuen
i gaudeixen d’un habitatge de
manera habitual i permanent
i amb vocació d’estabilitat,
i que estan empadronades
a l’habitatge, amb
independència de la relació
existent entre totes elles.

2

2020

Iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC

2021

Iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC

23.664,15 euros

2022

Iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC

24.301,57 euros

22.548,67 euros

En cas d’una sola sol·licitud

se sumaran tots els ingressos dels membres de la unitat de convivència.3
En cas de lloguer o cessió d’ús d’habitació

es tindran en compte els ingressos de la persona sol·licitant.
Si en un mateix habitatge hi ha dues o més persones titulars
del contracte que sol·licitin la subvenció

es consideraran els ingressos individualment.

L’import màxim de lloguer o renda mensual a Osona:
Per a l’habitatge: 650 euros.
I per lloguer d’una habitació: 350 euros.
Estar al corrent de pagament del lloguer o del preu de la cessió
en el moment de presentar la sol·licitud.
No tenir cap parentiu amb les persones
que arrenden o cedeixen l’habitatge o habitació.
No incórrer en cap dels supòsits de prohibició
pel fet de ser persona beneﬁciària de subvencions que estableix
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Complir
les obligacions tributàries.
Pagar el lloguer o el preu de la cessió
per un dels mitjans següents:
Rebut domiciliat Rebut emès per l’administrador de la ﬁnca
Ingrés en compte Transferència bancària
Bizum

Quantia
Import màxim de 250 euros

amb el límit de l’import mensual
del lloguer.

Si en un habitatge hi ha
més d’una persona que
el demana,

9h

Del 8 de juny a les 9h
ﬁns al 17 de juny a les 17h

es domiciliarà en una entitat ﬁnancera.

L’adjudicació serà per ordre d’arribada
de les sol·licituds.
És a dir, les sol·licituds es tramitaran i
resoldran per ordre de presentació al
registre, sempre que la sol·licitud i la
documentació estiguin completes, i ﬁns
a l’esgotament del pressupost disponible.

Durada

Presentació de sol·licituds:

la suma de tots els ajuts no pot superar
l’import del lloguer.

17
17 h

El pagament

ANYS

8

Termini per presentar
la sol·licitud

L’ajut s’atorga per un
termini de dos anys.

Preferentment telemàtica:
1. Cal identiﬁcació electrònica:
https://idcatmobil.seu.cat/

2. Presentació de solicitud i documentació a:
https://habitatge.gencat.cat/bojove

En cas de no disposar de mitjans electrònics:
Ajuntament de Centelles
OAC - Servei de l’Oﬁcina d’Atenció Ciutadana.

Incompatibilitats
Ser arrendatari

d’un habitatge gestionat o administrat
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Cobrar altres ajuts

que provinguin de qualsevol
administració pública o d’entitats
públiques o privades amb les mateixes
mensualitats i ﬁnalitats.

Documentació mínima
necessària:

DNI/NIE
Contracte de lloguer o cessió d’ús.
Rebuts de lloguer pagats ﬁns a la data de la sol·licitud
Full de transferència bancària (model SEPA) o
document equivalent segellat per l’entitat bancària.

Altra documentació:

https://habitatge.gencat.cat/bojove

Per a més informació:

Tramitació Presencial:

Suport en la tramitació online:

Promoció Econòmica
de dilluns a divendres de 9h a 14h
C/ Nou, 11 bxs
08540 Centelles

Ajuntament de Centelles - OAC

El Pipa
de dilluns a dijous de 17h a 20h
C/ Jesús, 25
Centelles 08540

Tel. 938 811 257
cntl.ope@centelles.cat
https://habitatge.gencat.cat/jove

Servei de l’Oﬁcina d’Atenció Ciutadana
de dilluns a divendres de 8h a 14h
C/ Nou, 19

08540 Centelles
Cita prèvia:
Tel. 938 810 375

Tel. 938 812 323
Whatsapp 608 260 781

