
AJUTS 
A L’HABITATGE 2022
Aquest any reformulem els ajuts i n’hi afegim un de nou per 

impulsar l’emancipació de joves menors de 35 anys

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Lloc: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer de Roger de Flor, 23,

 i a través del canal de tràmits de l’Ajuntament del Masnou. 
Termini de presentació de sol·licituds: del 12 d’abril a l’11 de maig de 2022.

Més informació: 
93 557 17 77 - www.elmasnou.cat
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CONVOCATÒRIA 2022 
D’AJUTS MUNICIPALS A L’HABITATGE

NOVETATLÍNIA 1

Subvencions per al lloguer de l’habitat-
ge habitual (de 36 anys en endavant). 
Es tracta d’ajuts destinats a subvencio-
nar l’accés i el manteniment d’un habi-
tatge de lloguer, mitjançant la subven-
ció de les despeses mensuals derivades 
del pagament del lloguer i d’una part 
de les despeses d’accés –com per 
exemple, impostos i d’altres derivades 
de la contractació.

LÍNIA 3

Subvencions per al pagament de la 
hipoteca de l’habitatge habitual. Són 
ajuts destinats a subvencionar les quo-
tes hipotecàries en situacions sobrevin-
gudes de deteriorament de la capacitat 
econòmica familiar.

Altres subvencions que pots obtenir, a través de la Generalitat de Catalunya: 
- Ajuts per a majors de 65 anys.
- MITMA (subvenció per al pagament del lloguer 2022).
- Bo Jove (subvenció per al pagament del lloguer 2022 per a 
 persones d’entre 18 i 35 anys).
A l’Oficina Local d’Habitatge t’informarem sobre com sol·licitar-les.

LÍNIA 2

Subvencions per al lloguer de l’habi-
tatge habitual i impuls de l’emancipa-
ció de joves (de 18 a 35 anys). Es tracta 
d’ajuts destinats a subvencionar l’accés 
a un habitatge de lloguer o el mante-
niment del lloguer de l’habitatge, mit-
jançant la subvenció de les despeses 
mensuals derivades del pagament del 
lloguer i de part de les despeses d’ac-
cés (com per exemple, impostos i d’al-
tres derivades de la contractació).

LÍNIA 4

Subvencions per a l’IBI de l’habitatge 
habitual. Són subvencions sobre la 
quota líquida de l’IBI corresponent a 
l’habitatge habitual de persones que 
es troben en una situació de capacitat 
econòmica limitada.

(La convocatòria es fa l’any 2022, però correspon a la despesa de l’usuari de l’any 2021.)


