
La Direcció General del Consorci de l’Habitat-
ge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 
22 d’octubre de 2018, ha aprovat la convoca-
tòria per l’any 2018 de l’atorgament de sub-
vencions.

Objecte de la convocatòria: Les ac-
tuacions de conservació en edificis de tipologia 
residencial col·lectiva i edificis unifamiliars dels 
municipis que integren l’àrea metropolitana de 
Barcelona, i per tant, la ciutat de L’Hospitalet 
del Llobregat 

Destinataris: Van destinats a les comuni-
tats de propietaris; a agrupacions de comuni-
tats de propietaris degudament constituïdes; 
a propietaris d’edificis de tipologia residencial 
que no hagi atorgat títol constitutiu de propietat 
horitzontal; i a propietaris d’edificis unifamiliars.
Queden exclosos els habitatges cedits a ter-
cers a canvi d’un preu per un termini de 31 dies 
dos o més cops l’any (habitatges d’ús turístics).

Termini de presentació sol·licitud 
d’Informe d’Idoneïtat:
L’entrada en vigor d’aquesta convocatòria està condiciona-
da a l’aprovació definitiva de les Bases Reguladores dels 
ajuts a l’aprovació definitiva de les Bases reguladores dels 
ajuts aprovats provisionalment el 8 d’octubre de 2018 per la 
Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (BOPB de 22 d’octubre de 
2018).

El termini de presentació de les sol·licituds d’Informe d’Ido-
neïtat, previ a la sol·licitud d’ajuts s’inicia el 5 de desembre 
de 2018, i finalitza el 28 de febrer de 2019.

Termini presentació de sol·licituds d’ajuts: 
El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts s’obrirà 
el 10 de desembre de 2018 i finalitza el 29 de març de 
2019. Per presentar la sol·licitud d’ajuts és indispensable 
l’obtenció de l’Informe d’Idoneïtat.
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L’inform@tiu

Convocatòria subvencions per la conservació  
en edificis residencials

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Per qualsevol ampliació de l’informació poden dirigir-se al nostre Departament d’Arquitectura, 
trucant als telèfons 93 337 00 02; 93 296 80 57, al correu: infolh@cpulh.com

o a través de la web www.cpulh.com 
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