
BO CULTURAL JOVE 
 
Què és El Bo Cultural Jove? 
Consisteix en una ajuda directa de 400 euros per persona beneficiària per a 
l'adquisició de productes, serveis i activitats culturals, tant públiques com privades, 
que s'enquadrin en les categories indicades en les bases reguladores i estarà 
destinat a aquelles persones que compleixin 18 anys en 2022. Serà d'ús exclusiu en 
establiments o institucions adherides al programa, situats en tot el territori 
nacional, o l'oferta del qual sigui consumible des del citat territori.  
Pots obtenir fins  a: 
  - 200€ en entrades i abonaments culturals. 
  - 100€ en llibres, videojocs, publicacions, discos, DVDs, etc.  
  - 100€ en consum digital o en línea.  
 
Per demanar l’ajut s’han de complir els següents requisits:  
- Complir divuit anys durant l'any 2022. 
- Posseir la nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya. 
Podran ser igualment beneficiàries aquelles persones que siguin sol·licitants d'asil  o 
protecció temporal a Espanya, que no compleixen els requisits de nacionalitat. 
 
El termini finalitzarà a les 23.59 del 15 d'octubre de 2022. 
 
La sol·licitud d'adhesió al programa es realitzarà exclusivament a través de la web 
https://bonoculturajoven.gob.es/ 
 
Per realitzar la sol·licitud cal disposar del certificat electrònic, DNIe o Cl@ve. Són 
imprescindibles per a poder tramitar la teva sol·licitud. Sinó disposes de cap 
certificat electrònic pots consultar la informació de per obtenir-ne en els següents 
enllaços:  
DNIe : https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/DNI-Electronico.html  
Cl@ve : https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html  
 
Cal registrar-se a la pagina web de sol·licitud i emplenar el formulari de sol·licitud. 
També caldrà que adjuntis la documentació requerida: 
Si ets un jove espanyol 
- Document nacional d'identitat (DNI) (requerit en cas de no autoritzar les consultes 
automatitzades). 
- Document acreditatiu de la representació legal (si aplica). 
Si ets un jove estranger resident a Espanya 
- Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) (requerit en cas de no autoritzar les consultes 
automatitzades). 
- Document acreditatiu de la representació legal (si aplica). 
- Document original escanejat del resguard de presentació de la sol·licitud de 
protecció internacional (en cas de ser asilat). 
- Document original escanejat del resguard de presentació de la sol·licitud individual 
de protecció temporal (en cas de ser desplaçat). 
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Si tens qualsevol dubte els canals oficials de contacte son els següents:   
 
Telèfon: +34 917 40 67 93 
Correu electrònic: bcj@fnmt.es 
 
Horari d'atenció: 
De 8.00 a 19.00 hores de dilluns a divendres laborables d'àmbit nacional, EXCEPTE: 
De l'1 al 31 d'agost que serà de 9.00 a 15.00 hores. 
Els dies 24 i 31 de desembre que hi haurà horari reduït fins a les 12.00 hores. 
 
Tanmateix, pots contactar amb l’Oficina Jove del Bages a través del:  
 
Telèfon: 93.877.13.60 
Whatsapp: 676.66.41.42  
Correu electrònic: bages@oficinajove.cat  
 
Horari d'atenció: 
Dilluns, dimarts i dijous de 9:00 a 14:00  
Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 
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