Manual de suport
Formulari de sol·licitud electrònica
Bo Lloguer Jove 2022
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Portal tràmits Gencat
❑

Podeu accedir a través del portal gencat.cat/tramits → Temes → Habitatge → Lloguer
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❑

Per accedir al formulari de sol·licitud heu de disposar d’algun mitjà vàlid d’identificació electrònica (IdCat mòbil,
IdCat certificat, DNIe,...)
Podeu tramitar l’IdCat mòbil a través del següent enllaç:
https://idcatmobil.seu.cat/
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Dades d’identificació
❑

Un cop obert el formulari, haurem d’informar les dades d’identificació de la persona sol·licitant.

És necessari complimentar tots els punts marcats amb
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Dades de l’habitatge
❑

Informarem les dades d’identificació de l’habitatge o habitació llogats o cedit.

Cal disposar de la referència cadastral de l’immoble.
Normalment trobarem aquesta dada al propi contracte de
lloguer. En cas de no disposar d’ella, es pot consultar a:
https://www1.sedecatastro.gob.es/cycbieninmueble/ovcb
usqueda.aspx

És necessari complimentar tots els punts marcats amb
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Dades del contracte i identificació arrendador
Escollirem el tipus de
contracte segons
sigui:
• Habitació
• Lloguer
• Cessió d’ús.
Complimentarem les
dades requerides.

En cas d’un lloguer
que encara no s’ha
signat el contracte,
s’haurà de fer constar
la data que es tramita
la sol·licitud.
Diferenciarem entre
propietari i
administrador de
l’habitatge i
complimentarem les
dades requerides.

És necessari complimentar tots els punts marcats amb

Aquesta casella nomes apareixerà i s’haurà de marcar
en cas d’arrendament d’habitació.

En cas de lloguer d’una
habitació, informarem
com a Administrador
les dades de la persona
amb la que s’ha
formalitzat el
contracte.
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Dades personals i econòmiques de la unitat de convivència
Informarem les dades de la resta de
membres de la unitat de convivència
(només en el cas que existeixin).
Aquest punt no s’activarà en el cas
de lloguer d’habitació.
Clicarem per
desplegar les dades a
complimentar.

Si un convivent és menor de 16
anys no s’activarà la situació
laboral.
Podrem afegir tantes
persones convivents
com sigui necessari.

És necessari complimentar tots els punts marcats amb
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Dades bancàries
❑

Informarem les dades del compte bancari en el qual es vulgui cobrar els pagaments de la subvenció. La persona
sol·licitant ha de figurar com a titular d’aquest compte obligatòriament.

S’haurà d’adjuntar com a documentació
obligatòria el document SEPA(*) validat per
l’entitat bancària, o bé, un certificat de
titularitat emès per l’entitat bancària.

(*) Disponible a l'apartat “Documentació annexa”
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Declaració i Autorització

Caldrà marcar aquesta casella com a acceptació de les
declaracions anteriors.

En cas d’oposar-se a la consulta de dades per part de
l’administració, s'haurà d’adjuntar tota la
documentació a través de l’Àrea Privada de Tràmits
una vegada presentat aquest formulari, excepte la que
es permet adjuntar al mateix tràmit com a
documentació annexa.
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Documentació
❑

Obligatòriament s’haurà d’adjuntar en els formats indicats i en un únic arxiu

No oblidis descarregar i revisar si estàs obligat a presentar aquest document (més informació a la
pàgina següent).

Els noms dels fitxers adjunts no
poden tenir accents, dièresis,
espais en blanc ni els següents
caràcters especials: ñ Ñ ç Ç ª º. Els
caràcters vàlids per al nom dels
adjunts són els que inclouen
qualsevol combinació de lletres
(A-Z sense accent ni dièresi), els
números (0 a 9), a més dels
següents caràcters: . ' _ -.
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Documentació II -Declaració responsable ingressos

Aquesta Declaració responsable únicament s’haurà
d’adjuntar en els casos excepcionals en els quals la
persona sol·licitant acrediti que ha iniciat la vida laboral
durant els anys 2021, o bé, 2022.
En aquests casos excepcionals, els documents
complementaris(*) que fan referència a aquesta
declaració responsable, són:
Per a l’any 2021:
- Certificat d’imputacions subministrat per l’Agència
Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
Per a l’any 2022:
- Contracte de treball signat amb duració prevista de
sis mesos a comptar des de la data de la sol·licitud i
totes les nòmines rebudes fins la presentació de la
sol·licitud.
(*) Aquests documents complementaris s'hauran
d’adjuntar al mateix arxiu pdf de la declaració
responsable, o bé, a través de l’Àrea Privada de Tràmits
una vegada presentat aquest formulari.
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Protecció de dades

Caldrà marcar aquesta casella per poder finalitzar
correctament la presentació del formulari.
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