AJUTS A LA REHABILITACIÓ: NOVA
CONVOCATÒRIA 2014

Objectius
1. Simplificació convocatòria
A.
B.

Administrativa
Possibilitat sol·licitar ajut a l’inici d’obres

2. Prioritats (model IEE)
A.
B.

Patologies estructurals
Accessibilitat:
I.

C.

Instal·lació ascensors en edificis que no en tinguin

Millora energètica:
I.
II.

Accions actives
Accions passives

D. Rehabilitació arquitectònica

3. Impulsar la execució d’obres de rehabilitació:
A.
B.

Millora dels edificis
Impulsar el sector de la rehabilitació

Convocatòria 2014: Simplificació convocatòria

A. Administrativa
i.
ii.
iii.
iv.

Llicència i projecte d’ofici
Pagament taxes d’ofici
Ascensors: Tramitació a la comissió d’ascensors d’ofici fins i tot
previ a la sol·licitud d’ajuts
Patrimoni: Prova pilot de redacció d’informes de patrimoni en el
cas d’edificis catalogats d a Ciutat Vella

B. Criteris
i.
ii.

Eliminar nivells energètics: la rehabilitació energètica només té
una subvenció respecte la rehabilitació arquitectònica/patrimonial
Coneixement de la possible subvenció amb l’informe tècnic
inicial, en base al projecte presentat

Prioritats
A.

Patologies estructurals:
1.
2.

B.

Ascensors:
1.
2.

C.

Increment dels ajuts existents fins al 50%
Complementat amb programa cohesió social
Increment ajuts existents fins al 50%
Complementat amb programa ajut social

Millora energètica
1.
2.

Diferenciar accions passives i actives
Potenciar les actuacions actives. Objectius:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D.

Programa de instal·lació de plaques solars tèrmiques per ACS
Programa de centralització d'instal·lacions
Programa de canvi combustible per reduir emissions CO2
Programa recuperació plaques solars obsoletes
Programa auditories energètiques quan vagin vinculades a obres. Subvenció
del 100%.
Programa Cobertes verdes/Naturalització
Programa mitgeres

Rehabilitació arquitectònica

Obres protegibles
1.
2.

Patologies estructurals
Obres en elements comuns:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

3.

Façanes
Cobertes
Mitgeres
Patis/celoberts
Instal·lacions comuns

Accessibilitat
i.
ii.

4.

Instal·lació d’ascensors
Supressió barreres arquitectòniques

Eficiència energètica i sostenibilitat:
i.

Passives:
a)
b)

ii.

Actuacions en els plens i/o buits dels elements comuns amb aïllaments segons CTE
Cobertes verdes /Naturalització

Actives:
a)
b)
c)
d)

Mesures de generació d’energia : solar, tèrmica, solar, eòlica o posta en marxa
plaques solars obsoletes
Centralització de instal·lacions i/o substitució de combustible per altres que emetin
menys CO2
Redacció d’una auditoria energètica
Substitució d’aigua per aforament a aigua directa

Propostes subvencions
IMPORT CONVOCATÒRIA :11.325.103,83€

Programa
Percentatge Topall
Patologies estructurals
Sense Topall
Accessibilitat
50%
60.000€ per
Eficiència energètica
actuació
Rehabilitació arquitectònica
25%
En el cas de obres en patologies estructurals i instal·lació
d’ascensors es poden obtenir subvencionsde fins al 100% en el
cas de que el propietari tingui uns ingressos familiars inferiors a
2,33 vegades IRSC

Requisits per accedir als ajuts
1.
2.
3.

Edificis destinats a habitatge, excepte les promocions
immobiliàries
Pressupost mínim: 750€ per habitatge
Antiguitat: edificis anteriors a 1981, excepte per:
A.
B.

4.

Actuacions actives d’eficiència energètica/sostenibilitat
Accessibilitat

Inici obres: No es podran iniciar les obres fins haver obtingut
l’informe tècnic inicial:
A.
B.

L’informe pot establir actuacions obligatòries que caldrà complir per
accedir a la subvenció.
L’informe pot establir actuacions recomanables que cas de no
complir-se minoraran la subvenció a rebre. Aquestes actuacions
recomanables es poden establir en les següents actuacions:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

5.

Façanes
Cobertes
Mitgeres
Patis/celoberts
Escales/vestíbuls

Realització del ITE+CEE+certificat accessibilitat segons model

Aspectes claus en la tramitació dels ajuts
1.
2.
3.
4.

5.

El tràmit de presentació de sol·licituds està obert fins el
31/12/2014
Inici d’obres: cal iniciar-les en un termini no superior a
tres mesos des de l’obtenció de l’informe tècnic.
Incompatibilitat amb altres ajuts.
Cal comunicar la finalització de les obres en un termini
de 30 dies i aportar factures i rebuts. S’acceptaran
justificants documentals de pagaments diferits
reconeguts.
Els ajuts són únicament per a actuacions en edificis amb
la excepció de:
i.
ii.
iii.

Pla Dintres i àrea de conservació i rehabilitació de Sant
Ramon al districte de Ciutat Vella
Programa de mediació entre propietaris i llogaters
Habitatges per incorporar a la Borsa de Lloguer Social de
Barcelona

Documentació bàsica a aportar

1. Sol·licitud d’inscripció:
i. Sol·licitud i declaracions jurades segons model
ii. Pressupost obres aprovat per la CCPP
iii. Acord comunitat de propietaris o acreditació de la
propietat del edifici
iv. ITE+CEE+Cert accessibilitat

2. Comunicat inici d’obres:
i.

Comunicació segons model

3. Comunicat final d’obres:
1.
2.

Comunicació segons model
Factures i rebuts o acreditació pagaments diferits
acceptats

4. Sol·licitud d’ajut:
1.

Es pot fer al inici o final d’obres segons model

Procediment de gestió

Sol·licitud
d’inscripció
prèvia

Aportació
documentació
sol·licitud

Sol·licitud
subvenció

ITE+CEE+
Cert Accesib

Analitza l’estat de la
finca i si hi ha
elements perillosos
caldrà reparar-los per
accedir a la subvenció

Informe
Tècnic Inicial

S’assenyalen els
requisits i
condicions que
hauran de complir
les actuacions
previstes per poder
obtenir la
subvenció

Resolució
de subvenció

Execució
de les obres

El sol·licitant
ha de
comunicar
l’inici i
l’acabament
de les obres

Informe
Tècnic Final

Es realitza una
inspecció i es
comprova
l’adequació del es
obres executades
amb l’informe
tècnic inicial

Pagament

