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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL BO LLOGUER JOVE 
 
El termini de presentació s’iniciarà el dia 8 de juny a les 9:00 hores fins el dia 17 de 
juny a les 17:00 hores 
 
La quantia de la subvenció és: 
La quantia mensual de la subvenció és de 250 euros, amb el límit mensual de la renda i 

pel termini de dos anys (01/01/2022 fins 31/12/2023). 
S’inclou en l’import de renda els endarreriments, imports de repercussió d’obres de 
millora, de l’impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei d’escombraries. No 
s’inclou annexos com ara places de garatge, trasters o similars. 

 
Passat el primer any de la concessió de la subvenció, es procedirà a la verificació del 
manteniment dels requisits. 

 
Els requisits són: 

- Tenir fins a 35 anys, 35 anys inclosos, en el moment de presentar la sol·licitud. 
- Acreditar residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació constitueixi la 

residència habitual i permanent. 
- Disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 2,83 IRSC pels ingressos 

del 2020.  
- Font regular d’ingressos: acreditar una vida laboral de tres mesos d’antiguitat en els 

sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud o una durada prevista de 6 
mesos des de la sol·licitud. 

- Ser titular del contracte de lloguer o de cessió d’ús d’habitatge o d’habitació. 
- Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer) 
- No pagar un lloguer mensual superior a 650 €/mes (lloguer habitatge) i 350 €/mes 

(habitació) 
- Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la 

presentació de la sol·licitud. 
- Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte 

o rebut emès per l’administrador de la finca 
- No estar sotmès a cap supòsit de prohibició per ser beneficiari de subvencions i 

complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social. 
 
La documentació haurà de ser la següent: 

• Sol·licitud omplerta (només tràmit presencial) 

• NIE de la unitat de convivència, si s’escau. 

• Llibre de família, si s’escau. 

• Contracte de lloguer o cessió d’ús d’habitatge o d’habitació i acreditació pagament 

de la fiança. 

• Rebuts de lloguer pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud. 

• Full de transferència bancària o certificat de titularitat bancària del compte on s’ha 
d’ingressar la subvenció. 

• Altre documentació: conveni o sentència de separació o divorci, inici de la vida 

laboral l’exercici 2021 o 2022 (contracte de treball, nòmines, certificat imputacions 
AEAT 2021, declaració responsable d’ingressos) 

 
La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent 
enllaç: 

https://habitatge.gencat.cat/bojove 

 
La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA 
D’HABITATGE: 
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Per qualsevol qüestió o informació: 
www.olot.cat 
OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT 
Tel. 972 279 128 
A/a: habitatge@olot.cat 
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