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» Nota de Premsa 

14 d’abril de 2019 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 

El Consorci de l’Habitatge publica les convocatòries 

d’ajuts a la rehabilitació per al 2019 
 

» Per primera vegada, les comunitats beneficiàries de subvencions podran sol·licitar 

també crèdits tous que s’oferiran a través de l’Institut Català de Finances (ICF)  

 

» Es mantenen els programes de convocatòries anteriors de rehabilitacions d’elements 

comuns dels edificis, i les ajudes del pla específic de finques d’alta complexitat 

impulsades en el marc del Pla de Barris 

 

» Les subvencions no resoltes corresponents a la convocatòria de 2018 s’acolliran 

d’ofici a la nova convocatòria de 2019 

 

 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona (format per la Generalitat de Catalunya i per 

l’Ajuntament de Barcelona) ha publicat les convocatòries d’ajudes a la rehabilitació d’edificis  i 

d’interiors d’habitatges de 2019. Es tracta de tres convocatòries diferenciades, una per 

elements comuns dels edificis, una per a interiors d’habitatges i la tercera per al programa 

específic de finques d’alta complexitat que es va iniciar l’any 2018, en el marc del Pla de Barris,  

i que continuarà al 2019. En total, les tres convocatòries sumen una dotació pressupostària de 

13,7 milions d’euros. 

 

La novetat d’aquesta convocatòria és la possibilitat que tindran les comunitats de propietaris de 

les finques que siguin subvencionades, de sol·licitar, a més a més, un crèdit tou, que es 

finançarà a través de l’Insitut Català de Finances (ICF), i per poder pagar la part no 

subvencionada de les obres de rehabilitació. Aquests crèdits, que seran fins a 15 anys i amb 

tipus d’interès del 2% (bonificat, per tant, per la Generalitat de Catalunya) podran cobrir el 

100% del pressupost de l’obra, fins a un màxim de 30.000 euros. Barcelona, que és la primera 

ciutat catalana que es beneficiarà d’aquesta novetat, gestionarà aquesta ajuda complementària 

a través del Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB) ja que una comissió tècnica 

especialitzada del Consorci  serà l’encarregada de fer la interlocució entre les comunitats i 

l’ICF. 

 

Elements comuns dels habitatges 

 

Es fan dues convocatòries diferenciades: 

 

1. Convocatòria ordinària 2019 

2. Convocatòria d’expedients iniciats al 2018 que no han començat obres encara i 

sol·licituds d’inscripció d’ascensors als barris de Baró de Viver i del sud-oest del Besòs 
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Convocatòria ordinària 

 

Els principals programes d’ajuda per millorar elements comuns dels habitatges continuen en la 

nova convocatòria. Per tant, les comunitats podran presentar sol·licituds tant per l’arranjament 

de problemes estructurals dels edificis, com per millorar la qualitat energètica de les finques o 

eliminar barreres arquitectòniques. 

 

El règim de les ajudes és el següent:  

 

        
% SUBVENCIÓ TOPALL 

ESTALVI ENERGÈTIC I 
SOSTENIBILITAT 

Actuacions passives 
(Façanes, patis, 
cobertes i mitgeres) 

Actuació a tot l'edifici 40% ≤20 hab. 
30.000€ 

21<hab.<40 
40.000€ Actuació parcial 25% 

Actuacions actives 
Energia solar 50% 3.500€/hab. 

Cobertes verdes 40% 30.000 € 

PATOLOGIES 
ESTRUCTURALS 

      
35% (*) 

La menor de 3.000€/hab. o 

      
≤30 hab. 
30.000€ 

31<hab.<60 
40.000€ 

ACCESSIBILITAT 
Ascensors 

interiors 
35% (*) 

30.000 € 

exteriors 50.000 € 

Supressió de barreres arquitectòniques 25% 30.000 € 

INSTAL·LACIONS 
COMUNS 

General 
    

20% 
≤20 hab. 
30.000€ 

21<hab.<40 
40.000€ 

Aigua directe     40% 30.000 € 

Supressió fibrociment 

 

25% 30.000 € 

OBRES NO 
ESTRUCTURALS 

Façanes, patis, 
escales i 
vestíbuls 

 

  15% 20.000 € 

COHESIÓ 
SOCIAL  (Ingressos < 
3IRSC)       

100% Sense topall i inscripció en el registre 

       (*)  Als següents barris la subvenció serà del 50%: 

   el Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera; el Poble Sec; el Besós i el Mareme 

el Bon Pastor, Can Peguera, Les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró, el Carmel. 

  

Les característiques de la convocatòria general d’aquest any, en relació als percentatges de 

subvenció de les obres de millora a realitzar en els edificis, no varien respecte a les de la 

convocatòria de 2018. Aquestes ajudes es destinen a subvencionar diferents tipus d’actuacions 

en els edificis:  

 

 Patologies estructurals dels edificis 
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 Obres no estructurals en façanes, patis, celoberts, mitgeres, escales i vestíbuls 

 Obres d’accessibilitat, com ara instal·lar ascensors 

 Suprimir barreres arquitectòniques 

 Instal·lacions generals comunes 

 Retirada d’elements obsolets, com pot ser el fibrociment 

 Instal·lacions d’aigua directa 

 Estalvi energètic i sostenibilitat, que inclou actuacions passives, actuacions 

actives, i cobertes verdes 

 Programa de cohesió social 

 Programa de conjunts urbans d’especial interès que inclou el Turó de la Peira, el 

Sud-oest del Besòs, el Baró de Viver, l’àrea de conservació de Sant Ramon (al 

districte de Ciutat Vella), l’illa delimitada pels carrers Viladomat, la Gran Via de 

les Corts Catalanes, els carrers Calàbria i Diputació, i els àmbits a on s’implanti 

el programa de les superilles. 

 

 

 

Les sol·licituds de subvenció es poden presentar fins al 31 de desembre de 2019 –amb 

inscripció prèvia fins al 30 de juny- i resten subjectes a la disponibilitat pressupostària. La 

dotació econòmica prevista és de 5 milions d’euros. 

 

L’atorgament d’aquestes ajudes està vinculat directament a l’índex de referència dels preus de 

lloguer, de manera que només els propietaris d’aquelles finques i/o habitatges en les quals hi 

hagi llogaters que paguin preus que estiguin dins de la forquilla dels preus que marca el 

corresponent índex de referència, podran optar a aquestes ajudes públiques.  O en el cas que 

s’estiguin pagant preus per sobre de l’indicador de referència, podran rebre les ajudes a la 

rehabilitació aquells propietaris que baixin les quotes dels seus llogaters als nivells que 

estableix l’índex. Barcelona va ser el primer ajuntament que va decidir, l’any 2018, utilitzar 

l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per exercir 

un cert control de la pujada de preus d’una manera indirecta, partint de la premissa que es 

dedicaran recursos públics només a aquells habitatges que es lloguen per sota d’un preu 

determinat.  

 

A aquesta mesura cal afegir altres iniciatives dutes a terme per l’Ajuntament de Barcelona en  

la mateixa línia de protegir els llogaters i que ja es venen utilitzat en convocatòries anteriors, 

per exemple, l’obligació de mantenir les condicions econòmiques i els contractes de lloguer de 

les persones que ja viuen a la finca que ha de ser sotmesa a rehabilitació amb ajudes 

públiques, és a dir, prorrogar aquells contractes que estiguin vigents fins a un mínim de 5 anys 

de durada, i formalitzar els nous contractes de lloguer de pisos que rebin subvencions, amb 

durades mínimes de 5 anys a partir de la subvenció. O bé, l’exclusió d’aquestes ajudes a 

habitatges que es destinen a un ús turístic, i pel que fa als habitatges buits, condicionar rebre 

ajudes al fet que aquests habitatges s’incloguin a la Borsa de Lloguer de Barcelona.  
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Les sol·licituds de 2018 no resoltes s’acullen d’ofici a la nova convocatòria 

 

La novetat de la convocatòria d’aquest any pel que fa als elements comuns es troba en la 

incorporació d’ofici d’aquelles sol·licituds de la convocatòria de 2018 que han quedat sense 

resoldre. La dotació pressupostària per resoldre aquestes sol·licituds és de 5,5 milions d’euros.  

 

Així doncs, les sol·licituds amb l’informe tècnic aprovat i que hagin comunicat l’inici de les obres 

abans del 31 de desembre de 2018, s’acolliran d’ofici a la convocatòria d’ajudes de 2019.  

També entraran d’ofici les sol·licituds corresponents a la convocatòria de 2018 que presentin 

l’inici de les obres abans del 31 de maig de 2019. 

 

Es podran presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds de subvencions que facin referència 

a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona que 

compleixin els requisits establerts a l’efecte, i també es podran presentar a aquesta 

convocatòria les sol·licituds d’inscripció referents a ajuts per la instal·lació d’ascensors als 

barris de Baró de Viver i del sud-oest del Besòs, en les condicions que establia la convocatòria 

2018. El termini de tancament per aquestes sol·licituds d’inscripció finalitza el 31/12/2019 o la 

data en la qual es tanqui la convocatòria. 

 

Les sol·licituds no resoltes, acollides a la convocatòria de l’any 2018 s’acolliran d’ofici a aquesta 

convocatòria amb els percentatges i els topalls establerts en la convocatòria 2018 sempre que 

es compleixi algun dels següents requisits: 

 

a) Sol·licituds d’inscripció presentades amb anterioritat al tancament de la convocatòria 

2018 que tinguessin informe tècnic amb data igual o anterior al 30/10/2018, sempre que hagin 

comunicat l’inici d’obres abans del 31/12/ 2018, en cas contrari s’arxivaran d’acord amb el que 

establia la convocatòria de l’any 2018. 

 

b) Sol·licituds d’inscripció presentades amb anterioritat al tancament de la convocatòria 

2018 que no tinguessin informe tècnic a data 30/10/2018, sempre que presentin l’inici d’obres 

amb data igual o anterior al 31/5/2019.  

 

 

Interiors d’habitatges 

 

Pel que fa a la rehabilitació d’interiors d’habitatges, en aquest cas el termini de presentació de 

les sol·licituds d’ajudes s’acaba el 29 de novembre de 2019, termini que també es troba sotmès 

a variació en funció de la disponibilitat pressupostària. La dotació econòmica per cobrir 

aquestes subvencions és d’1 milió d’euros.  

Es tracta d’ajudes que es poden destinar a l’adequació i la millora dels interiors dels habitatges, 

que poden arribar al 100% del cost de la rehabilitació (fins a un màxim de 20.000 euros) i que 
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resten condicionades al fet que l’habitatge que rep l’ajuda s’ha de llogar a través de la Borsa 

d’Habitatges de Lloguer de Barcelona. En concret, les millores per les quals es pot sol·licitar 

subvenció són: 

 

- Per obtenir l’habitabilitat 

- Per adaptar les instal·lacions d’aigua, elèctriques, de gas, energètiques de l’habitatge a 

la normativa vigent 

- Millores per adaptar-lo en termes mobilitat per l’interior de l’habitatge 

- Millores energètiques i de sostenibilitat (aïllament tèrmic, confort acústic, etc.) 

 

 

Programa de finques d’alta complexitat del Pla de Barris 

 

L’any 2018 l’Ajuntament de Barcelona va iniciar un nou programa de rehabilitació de finques, 

que es desenvolupa a través del Pla de Barris, i que té com a objectiu combatre les 

desigualtats a la ciutat, ja que se centra en aquelles finques en les quals la complexitat social i 

econòmica els ha fet difícil al llarg de dècades l’accés a les polítiques de rehabilitació 

municipals. Aquest programa vol revertir les causes estructurals que propicien la persistència a 

no rehabilitar ni mantenir els edificis d’habitatges, per millorar la qualitat de vida de les 

persones que viuen en aquests immobles. Es tracta d’una bateria de mesures extraordinàries 

per anar a buscar de forma proactiva aquestes comunitats i acompanyar el veïnat en tot el 

procés tècnic i burocràtic de rehabilitació de les finques on viuen. Un dels fets diferencials 

d’aquest programa del Pla de Barris és que tant el projecte i la direcció de l’obra, com la ITE i 

les llicències, es subvencionen al 100%, i respecte a la resta d’actuacions, s’augmenten els 

percentatges establerts en la convocatòria d’elements comuns, en una mitjana del 30% més. 

 

Durant l’any 2018 un total de 96 comunitats de veïns i veïnes han signat el conveni d’obra, i per 

tant, han estat acompanyades per tal que es contractés la realització de les corresponents ITEs 

mitjançant tècnics competents, redactés el projecte d’obra i es demanés la corresponent 

llicència d’obres. Al tancament de la convocatòria de subvencions del 2018, es van atorgar 6,1 

milions d’euros en subvencions per a 36 comunitats amb un cost d’obra total de 9,5 milions 

d’euros. Es preveu que la resta de comunitats amb el conveni d’obra signat sol·licitaran les 

ajudes amb la nova convocatòria del 2019. 

 

Es tracta, doncs, d’un programa que impulsa el Pla de Barris amb un model diferent, de molta 

més proximitat, amb equips multidisciplinaris (arquitectes, treballadors i treballadores socials, 

de gestió i juristes) que acompanyen realitzant tasques d’assessorament, revisió, redacció de 

documents, etc, a les comunitats per facilitar els processos de rehabilitació. 

 

Aquest programa actua en els territoris que formen part del Pla de Barris: Raval Sud i el Gòtic 

Sud; el Bon Pastor, Baró de Viver; Trinitat Vella; Sant Genís dels Agudells, i la Teixonera; el 

Besòs-Maresme, la Verneda i La Pau; Trinitat Nova; Zona Nord; Roquetes; la Marina del Prat 
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Vermell i la Marina del Port. És a dir, és un programa que actua en 6 districtes de la ciutat: Sant 

Andreu, Nou Barris, Horta, Ciutat Vella, Sant Martí i Sants Montjuïc.   

 

Aquest any aquest programa amplia les aportacions pressupostàries fetes en anys anteriors 

(12,2 milions d’euros l’any 2018, que encara s’estan gastant) amb l’aportació de 2,2 milions 

d’euros addicionals.  

 

 

La rehabilitació a la ciutat de Barcelona, una política consolidada 

 

Les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació s’emmarquen en polítiques públiques ja 

consolidades a la ciutat de Barcelona en aquesta matèria, tal com mostra la següent taula 

evolutiva: 

 

 

  

Import destinat a Rehabilitació 

Ingressos Gencat Ministeri Ajuntament 

2012 19.250.000,00 6.950.000,00 12.300.000,00 

2013 12.634.854,92 3.000.000,00 9.634.854,92 

2014 13.650.000,00 7.000.000,00 6.650.000,00 

2015 29.093.063,68 8.228.737,68 20.864.326,00 

Total 2012-2015 74.627.918,60 25.178.737,68 49.449.180,92 

Promig 2012-2015 18.656.979,65 6.294.684,42 12.362.295,23 

2016 24.256.391,16 9.600.000,00 14.656.391,16 

2017 37.850.833,33 5.000.000,00 32.850.833,33 

2018 31.199.169,15 5.000.000,00 26.199.169,15 

2019 13.715.000,00 3.000.000,00 10.715.000,00 

Total 2016-2019 107.021.393,64 22.600.000,00 84.421.393,64 

Promig 2016-2019 26.755.348,41 5.650.000,00 21.105.348,41 
 


