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Dins del programa Habitabilitat 2017, el Consorci Metro-
polità de l’habitatge ha obert el termini per demanar ajuts 
per a l’adequació de l’habitatge privat fi ns el  31 d’ octubre 
del 2018. En aquest cas es tracta d’ ajudes per l’interior del 
habitatge.

Tot seguit donem els paràmetres principals que conté la 
convocatòria:

Quantia 
El percentatge subvencionable és del 50% del cost de la 
rehabilitació, fi ns a un màxim de 3.000 euros per habitatge, 
i si l’ habitatge s’incorpora a la borsa de lloguer local, fi ns a 
un màxim de 6.000 euros per habitatge.

Actuacions subvencionables
1) Actuacions d’obtenció i/o millora de l’habitabilitat: 

Actuacions destinades a que l’habitatge assoleixi el com-
pliment del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual 
es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels ha-
bitatges i la cèdula d’habitabilitat.

2) Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’in-
terior de l’habitatge: Actuacions d’adaptació a la nor-
mativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals 
de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de 
gas canalitzat,telecomunicacions, sanejament. També es 
considerarà subvencionable la instal·lació de punts de re-
càrrega per a vehicles elèctrics.

3) Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions 
destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com 
són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la 
demanda energètica i assegurar el confort acústic; la in-
corporació de proteccions solars en les obertures; el can-
vi de tancaments (fi nestres, portes de sortida a balcons, 
altres tancaments exteriors practicables); la substitució 
de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment 
energètic, il·luminació LED.

4) Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge: 
Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat 
interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total 
o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la 
substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequa-
ció de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, 
cuina o altres.

Cost subvencionable 
Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvenciona-
ble estarà constituït pels següents conceptes:

Pressupost de l’empresa o empreses que realitzin les obres.
Honoraris facultatius (cost de la cèdula,...).
No s’inclouran impostos, taxes o tributs. 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud? 
Per sol·licitar formar part de la convocatòria el termini per 
validar la documentació requerida a la convocatòria  fi na-
litza el 31 d’octubre de 2018 i la sol.licitud d’ ajuts fi ns el 
31 de desembre de 2018.

S’ ha de recordar que  es pot tancar l’admissió de sol·li-
cituds en dates anteriors, si s’esgota la dotació pressu-
postària.

Nova convocatòria d’ajuts per l’adequació 
de l’habitatge


