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Nova convocatòria 
concessió subvencions 
per la millora de 
l’accessibilitat 
El Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona va publicar el 
27 de juny la convocatòria 2017 d’ajuts per 
a la millora de l’accessibilitat en edificis 
d’ús residencial de l’àrea metropolitana de 
Barcelona.   

Beneficiaris:
Comunitats de propietaris, i propietaris únics d’edificis d’ús 
residencial de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Queden exclosos els habitatges unifamiliars i habitatges 
d´us turístic.

Objecte:
Foment de les actuacions per a la millora de l’accessibilitat 
en edificis d’ús residencial dels municipis que integren l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 

Termini de presentació de so·licituds:
El termini de presentació de les sol·licituds d’informe d’Ido-
neïtat, previ a la sol·licitud d’ajuts, s’obre el 28 de juny i 
finalitza el 18 de setembre de 2017.
El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts s’obre el 
28 de juny i finalitza el 29 de setembre, o fins l’exhauri-
ment de la dotació pressupostària. 

Quantia máxima de les subvencions
50% del cost subvencionable, fins a 4.000 euros, per ha-
bitatge. 

Requisits:
- L’edifici haurà de tenir antigüitat d’abans de 1981

-  Ser de titularitat privada i, el 70% de la seva superfície 
construïda, ha de tenir i ús residencial d’habitatge.

-  Tenir al menys el 70% dels habitatges com a domicili habi- 
tual de les seves persones propietàries o arrendatàries.

-  Disposar com a mínim de 8 habitatges o, excepcional-
ment, menys quan a l’immoble es duguin a terme de 
manera simultània obres de conservació (no subvenci-
onables), quan hi habitin persones amb discapacitats o 
majors de 65 anys. 

-  No haver iniciat les obres. 


