
Persones
destinatàries

Joves que tinguin com a màxim 36 anys en el moment 
de presentar la sol·licitud.

Ajuts per al pagament del lloguer per a persones joves1

Requisits Tenir la residència legal a Catalunya.

Ser titular del contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge 
o habitació. En tots dos casos, ha de ser el domicili habitual i permanent on
estigui empadronada la persona sol·licitant.

Disposar d’una font regular d’ingressos que no superi els

En cas d’una sola sol·licitud 
se sumaran tots els ingressos dels membres de la unitat de convivència4.

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.

No pagar per l’habitatge o habitació un import superior 
als que s’extableixen a la convocatòria (punt 7 de la convocatòria)

Estar al corrent de pagament del lloguer 
en el moment de presentar la sol·licitud.

No tenir cap parentiu amb les persones 
que arrenden o cedeixen l’habitatge o habitació.

Complir les obligacions tributàries i no incórrer en cap dels supòsits de 
prohibició que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Pagar el lloguer o el preu de la cessió 
per un dels mitjans següents: rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum, rebut 
emès per l’administrador de la finca o transferència bancària.

1  Es destinaran 29 milions 
d’euros a aquesta 
convocatòria.

2  IRSC: sigla de l’indicador 
de renda de suficiència de 
Catalunya.

3  Es tenen en compte els 
ingressos de l’exercici fiscal 
2021 (declaració de renda 
presentada fins al 30 de 
juny de 2022 o certificat 
d’imputacions de 2021).

4  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.

Per a més informació

Subvencions del Lloguer Jove 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Preguntes més freqüents

Bases reguladores

Convocatòria

Si et cal suport tècnic 
o acompanyament

Oficines joves de la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil 
us ofereixen informació i acompanyament
Trobeu  aquí  la vostra oficina jove més propera.

Assessoria en línia d’habitatge per a joves 
podeu adreçar-hi dubtes i preguntes.

23.664,15 € anuals3

9.00 h

SETEMBRE

28

OCTUBRE

7
15.00 h

Quantia
Import màxim de 250 euros 
mensuals en funció dels ingressos i
l’esforç econòmic que suposa el pagament 
de lloguer.

Si en un habitatge hi ha més 
d’una persona que el demana, 
la suma de tots els ajuts no pot superar 
l’import del lloguer.

El pagament 
es domiciliarà en una entitat financera.

Termini per 
presentar la 
sol·licitud
Del 28 de setembre 
al 7 d’octubre

L’ordre d’arribada de les sol·licituds 
no determina la concessió de l’ajut.

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

Cobrar altres ajuts 
tant públics com privats amb les 
mateixes mensualitats i finalitats.

Incompatibilitats

Preferentment,
a l’apartat Tràmits del web 
de la Generalitat de Catalunya.

En cas de no disposar 
de mitjans electrònics,
es pot fer presencialment a les oficines 
locals d’habitatge o a les borses que 
formen part de la Xarxa de Mediació 
per al Lloguer Social.

Lloc per presentar 
la sol·licitud

Durada
L’ajut s’atorga per les 
mensualitats corresponents 
a l'any 2022.

Cercador d’oficines i borses 
locals d’habitatge.

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/contacte/!ut/p/z1/rZHdT4MwFMX_mj0290ILK49kW3DL8GPTAX1ZSoHRRT6GjRr_eosPxhjnYmLfmnPa3z33gIAURCuf9UEa3bXy0d4z4e_5bRBdceaucbNiGHrLebTkjCIy2IEAoVrTmxoyWSslJ_hS5hNUXWukMuWo90oXkPlTn7G8VIQ6nk9YITnhVcCI41WMFi4iBmx0d_mgh3uZQ-ZCcokvrIxnToj2vbhkySxiehYRObAd_0hm8f7uYbGx7q_z_S3cNxTfzS1qzel2cY0Ub9g_olYfsX9ZnG1WH08nEdr6bFXlq4H0x_6s0R3iWXywfGlqotuqg_RT7puG04akSGTGqdcf36om4U_hO5o5W3I!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?obrirTab=2
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=937653
https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-lloguer-joves/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=938129
https://habitatge.gencat.cat/web/.content/home/Convocatories-i-ajuts/Subvencions_lloguer_Joves/FAQS-Ajut-Jove-2022-LV-19-09-2022_20_09_22_v-web.pdf
https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=&moda=2
https://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/xnej/
https://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/xnej/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Z7hH40PEu8bx8qKjdNyNChM4W9VY1ZgY&ll=41.63129796794475%2C1.7346895999999923&z=8
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/assessorament-en-linia-habitatge/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/assessorament-en-linia-habitatge/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=938129



