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GUIA D’INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES 
ACTUACIONS ACOLLIDES A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA 
REHABILITACIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA PER L’ANY 2013 
 
 
 

NOTA: Aquest document té caràcter divulgatiu i 
no recull el contingut íntegre de la Convocatòria i 
les Bases Reguladores d’ajuts a la rehabilitació del 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

 
 

QUI HO POT DEMANAR? 
 
Els propietaris de finques anteriors a 1981 que hagin de fer obres de rehabilitació, en les 
quals com a mínim el 70% de l’edifici estigui destinat a habitatge i la despesa superi els 
2.000€ per cadascuna de les entitats (habitatges més locals) de l’edifici.  

En el cas de propietats horitzontals, els promotors seran les comunitats de propietaris. En 
el cas de propietats verticals ho seran els legals representants de la propietat. 

És una condició imprescindible que les obres no hagin estat començades. 
 
 

ON ES POT TRAMITAR? 
 
Es pot presentar a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, (Av. 
Drassanes, 6-8, planta 20, de dl-dv: 9-14h) o a les Oficines d’Habitatge dels districtes: 
 
Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella Pintor Fortuny, 17-19 
Oficina d’Habitatge de l’Eixample Alí Bei, 13-15 
Oficina d’Habitatge de Sants-Montjuïc Antoni de Capmany, 23  
Oficina d’Habitatge de Les Corts Remei, 9 
Oficina d’Habitatge de Sarrià-Sant Gervasi Canet, 24 
Oficina d’Habitatge de Gràcia Francesc Giner, 14 
Oficina d’Habitatge de Horta-Guinardó Llobregós, 175 
Oficina d’Habitatge de Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1 
Oficina d’Habitatge de Sant Andreu Joan Torras, 49 
Oficina d’Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154 
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COM S’HA DE FER? 
 

 S’ha de formalitzar la sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic, acompanyant tota la 
documentació tècnica i administrativa necessària. 
 

 Un cop formalitzada la inscripció, amb tota la documentació, des del departament 
tècnic del Consorci de l’Habitatge es redactarà un informe previ en un termini màxim 
de 30 dies on constaran tant els requisits tècnics obligatoris com recomanables per 
obtenir la subvenció corresponent en funció del nivell de rehabilitació energètica 
assolit. Aquest informe té caràcter vinculant. 
 

 Un cop recollit l’informe i estant en vigor el permís d’obres emès pels serveis tècnics 
del districte, es poden iniciar les obres, fet que s’ha de comunicar al Consorci 
mitjançant l’imprès normalitzat. En aquest moment, també es pot formalitzar la 
Sol·licitud d’ajuts. 
 

 Un cop finalitzades les obres, hi ha un termini de 30 dies des de la data que indica el 
certificat tècnic del final d’obres per comunicar-ho al Consorci. S’ha d’acompanyar de 
tota la documentació necessària, i s’ha d’incloure totes les factures i rebuts ja que els 
aportats en aquest moment seran els únics que es tindran en compte a l’hora de fer 
la valoració econòmica. Si no s’ha fet prèviament, s’ha de formalitzar la Sol·licitud 
d’ajuts. 
 

 Des del departament tècnic es farà la valoració de l’expedient en funció dels punts 
indicats a l’informe tècnic previ. Cal recordar que la valoració positiva està 
condicionada al compliment de tots el punts descrits com a obligatoris a l’informe 
esmentat i a l’aportació de tota la documentació. 
 

 La valoració de l’expedient es comunicarà fefaentment al sol·licitant. 
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CAL TENIR EN COMPTE 
 

- El termini per presentar la sol·licitud d’inscripció finalitza el 31 de 
desembre del 2013, tot i que es podrà tancar l’admissió de sol·licituds 
d’ajut en una data anterior si s’han exhaurit les disponibilitats 
pressupostàries. 
 

- Les subvencions es concedeixen per concurrència no competitiva. 
 

- Únicament es podran acollir a aquesta convocatòria els edificis construïts 
abans de 1981, i en els quals el 70% de l’edifici, exclosa la planta baixa i la 
superfície sota rasant, estigui destinat a habitatge habitual. En cas de no 
arribar al 70% esmentat, únicament es podran acollir als ajuts els 
habitatges destinats a residència habitual i permanent. 
 

- En el cas de propietats verticals, si com a conseqüència de la rehabilitació 
es posen habitatges en lloguer, caldrà acreditar que s’han posat a 
disposició de la borsa de lloguer social. 
 

- El pressupost ha de ser d’un mínim de 2.000 euros per entitat, incloent-hi 
totes les despeses. Es consideren entitats tots els habitatges i els locals. 
 

- En el cas de comunitats de propietaris, la persona designada en el punt 4 
del CERTIFICAT DE L’ACTA DE REUNIÓ DE LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS, serà la representant de la comunitat davant del Consorci i 
haurà de signar tots els documents, excepte la DECLARACIÓ 
RESPONSABLE que sempre signarà el president. Si en algun moment de la 
tramitació hi ha un canvi de persona representant o de dades de 
notificació, caldrà que quedi justificat mitjançant escrit del president o 
presidenta. Cal recordar que si s’ha produït un canvi de junta, serà 
necessari aportar fotocòpia del DNI de qui ocupa el càrrec de president i 
de l’acta de nomenament dels nous càrrecs. 
 

- En el cas de propietats verticals, si es produeix un canvi tant en la 
propietat de la finca, com en la representació de la propietat o de dades 
de notificació, cal comunicar-ho al Consorci aportant la documentació 
que ho justifiqui. 
 

- El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres. 
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- El pressupost declarat per calcular l’impost de construccions i obres ha 
de coincidir amb el preu d’execució i materials de l’empresa que realitza 
les obres. Aquest import tindrà caràcter limitador en el càlcul de les 
subvencions d’acord amb els criteris establerts als articles 12 i 19.2 de les 
Bases. 
 

- El comunicat d’acabament de les obres s’ha de presentar en el termini de 
30 dies comptadors a partir de la finalització de les obres. 
 

- És important recordar que per considerar que han finalitzat les obres, 
s’ha d’haver donat compliment a tots els requisits de l’informe tècnic i de 
l’ITE. 
 

- Les factures i rebuts que s’entreguin amb el comunicat de final d’obres 
seran els únics que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció. 
 

- Als efectes del còmput de terminis del procediment, el mes d’agost es 
considera inhàbil, no així en el còmput de la validesa dels diferents 
permisos d’obres, que es considera un mes hàbil. 
 

- En el document DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ 
cal marcar les caselles que fan referència a altres ajuts públics, i a la 
recuperació de l’IVA per part del promotor de les obres. En general, les 
comunitats de propietaris no el recuperen, i per tant caldria marcar SI. En 
tots els casos que sí es recupera l’IVA caldria marcar NO. 
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QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ? 
 
DOCUMENTACIÓ QUE LI PROPORCIONARÀ EL CONSORCI (impresos normalitzats): 

 Sol·licitud d’Inscripció i d’Informe Tècnic 

 Declaració responsable 

 Full resum del cost de les obres segons pressupost 

 en cas de comunitats de propietaris: certificat de l’acta de la reunió de la comunitat; 

o, en cas de propietats verticals: autorització de les persones propietàries i acords de 

la reunió. 

 
DOCUMENTS QUE VOSTÈ HA D’APORTAR (originals i còpia) 

 Fotocòpia del document d’identitat del sol·licitant (NIF o NIE) 

 Fotocòpia de document acreditatiu de la propietat o del dret que el faculta a realitzar 

les obres de que es tracti. 

 en cas de Comunitats de propietaris:  

 CIF de la comunitat 

 en cas de Propietats verticals:  

 Nota simple del Registre de la Propietat. En el cas de persones jurídiques, 

caldrà aportar a més els poders de la persona natural que els representa. 

 Copropietats (en quota o proindivís): nota simple del Registre de la Propietat, 

i, autorització o delegació dels copropietaris a favor de la persona que els 

representa. 

 Comunitat de Béns: Document acreditatiu de l’aportació de la propietat a la 

Comunitat de Béns; i, els poders de la persona natural que els representa. 

 Fotocòpia del document del permís d’obres (o de la sol·licitud). 

 Fotocòpia del document acreditatiu del pagament de les taxes per sol·licitud de 

llicència. 

 Fotocòpia del document acreditatiu del pagament de l’impost de construccions, 

instal·lacions i obres. 

 Pressupost de les obres. 

 Assumeix de la direcció d’obra signat per tècnic competent (si els serveis tècnics de 

districte l’han requerit per a la concessió del permís d’obres). 

 Memòria tècnica o projecte.  

 Informe d’Avaluació tècnica de l’edifici. 

 Fotografia dels elements objecte d’actuació, en color i de 13x18cm. 

 
 



 

Institut Mpal. Paisatge Urbà  (Av. Drassanes 6-8 planta 20a; 08001 BCN; dill. a div de 9 a 14h) 
Telèfon 93 256 25 25 paisatgeurba@bcn.cat  www.bcn.cat/paisatgeurba 

6/7 

 
 
 
INFORME TÈCNIC 
 
És el mitja pel qual el Consorci ajuda el ciutadà a garantir la qualitat de la intervenció i 
estableix de forma expressa els requisits i condicions en què s’han de desenvolupar les 
actuacions perquè siguin susceptibles de subvenció. 
 
Les obres o actuacions acollides a la Convocatòria d’ajuts, per obtenir les subvencions que 
s’ofereixen, han de complir en la seva execució amb les condicions que s’estableixen a 
l’informe tècnic, el qual, en conseqüència, té caràcter vinculant.  
 
 
QUAN I COM S’EMET 
 
L’informe tècnic serà emès pels tècnics del Consorci per escrit i en el termini de 30 dies 
naturals comptats des de la data de recepció al Consorci de l’Imprès de Sol·licitud 
d’Inscripció i d’Informe tècnic amb tota la documentació necessària. Els tècnics del 
Consorci es posaran d’acord amb la persona de contacte, concertant dia i hora de visita 
en el lloc de l’actuació, a fi de realitzar l’informe tècnic. 
 
Serà lliurat a l’interessat a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà o a les Oficines de 
l’Habitatge si així es sol·licita al tècnic del Consorci en el moment de la visita. 
És imprescindible haver-lo recollit per poder iniciar les obres. 
 
 
QUAN S’HA DE COMUNICAR L’INICI DE LES OBRES AL CONSORCI? 
 
Cal començar les obres i presentar el comunicat d’inici d’obres (imprès normalitzat) en un 
termini màxim de tres mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ. 
 
Si no s’ha aportat prèviament amb la sol·licitud d’inscripció a la campanya, cal presentar 
el permís d’obres, que ha d’estar vigent. 
 
En aquesta convocatòria es pot presentar las Sol·licitud d’ajuts en el moment de 
presentar el comunicat d’inici d’obres. 
 
 
QUIN ÉS EL TERMINI PER REALITZAR-LES? 
 
El termini d’execució de les obres serà el que ve fixat en el permís. 
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QUAN S’HA DE COMUNICAR EL FINAL DE LES OBRES AL CONSORCI? 
 
La finalització de les actuacions s’haurà de comunicar al Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona dins del 30 dies següents a la finalització de les obres. 
 
Per comunicar la finalització de les obres, s’haurà d’aportar la següent documentació: 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE LI PROPORCIONARÀ EL CONSORCI (impresos normalitzats): 

 Comunicat de finalització d’obres 

 Sol·licitud d’ajut (en el cas que no s’hagi sol·licitat juntament amb l’inici de les 

obres). 

 Relació de factures. 

 Sol·licitud de transferència bancària, a nom del promotor de les obres, sense 

esmenes, ni tant sols les fetes amb corrector líquid. 

 Certificat de seguretat de paraments exteriors de l’àmbit on s’ha intervingut. 
 
 
DOCUMENTS QUE VOSTÈ HA D’APORTAR (originals i còpia) 

 Original i còpia de totes les factures i rebuts degudament emesos, que justifiquin la 
despesa realitzada. La cessió de la subvenció a favor del contractista tindrà els 
mateixos efectes que un rebut. 

Les factures i rebuts que s’entreguin amb el comunicat de final d’obres seran 
les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció.  

 Certificat de la Generalitat de Catalunya en el que consti que el promotor de les obres 
està al corrent de tots els pagaments amb l’Agència Tributària de Catalunya. 

 Certificat final d’obres emès pel tècnic. 

 Certificat de solidesa de l’àmbit on s’ha intervingut, i de l’edifici si fos necessari, visat. 

 Per a propietats verticals: en el cas de que com a conseqüència de la rehabilitació es 
posin habitatges en lloguer, acreditació que aquests s’han posat a disposició de la 
Borsa de Lloguer Social de Barcelona. 

 


