
SEGONA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER 
EL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES JOVES. 

 

Avui, dia 22 de febrer de 2.023, ha sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per el 
pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves. 

 

DESTINATARIS: Aquesta subvenció, amb una partida de 6.700,000 euros, només va dirigida a 
atendre aquelles sol·licituds presentades a la convocatòria de l’any  2.022 que no van poder 
ser estimades per exhauriment de la partida pressupostària. 

 

TRAMITACIÓ I EXPEDIENT:  

 L’Administració iniciarà d’ofici el procediment per a la concessió de les subvencions. 
 Notificarà als sol·licitants la seva inclusió a la convocatòria 
 IMPORTANT: Els sol·licitants disposaran d’un termini de 15 dies per aportar tots els 

rebuts de lloguer pagats corresponents a l’any 2.022. 
 Els rebuts de lloguer es podran presentar: 

I. Electrònicament a través del web de Tràmits de la Generalitat 
(https://habitatge.gencat.cat/rebuts) 

II. A les Oficines locals d’habitatge. 
III. A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de les subvencions 
ÉS DE 6 MESOS. 
 

IMPORTS MÀXIMS DE LLOGUER: L’import màxim de lloguer o preu de cessió mensual per 
habitatge o habitació no pot ser superior als imports següents: 

 

*.-  Import lloguer    Import lloguer habitació 

Àmbit Metropolità Bcn      950,00 euros    450,00 euros 

Resta demarcació Bcn     650,00 euros    350,00 euros 

Demarcació Girona     650,00 euros    350,00 euros 

Demarcació Lleida     600,00 euros    300,00 euros 

Demarcació Tarragona      600,00 euros    300,00 euros 

Les Terres de l’Ebre           600,00 euros    300,00 euros 

 

Nota: Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per unitats de convivència amb algun 
membre amb discapacitat legalment reconeguda, l’import màxim de lloguer mensual és de 



900,00 euros per tot el territori de Catalunya, excepte a l’àmbit Metropolità de Barcelona ( Baix 
Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallés Occidental i Vallès Oriental) que és de 1.100,00 euros. 

 

L’INICI DE LES TRAMITACIONS DELS EXPEDIENTS TINDRÀ EFECTES A PARTIR DEL DIA 23 DE 
FEBRER DE 2.023. 

 


