
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d’habitatges per contribuir a minimitzar
l'impacte econòmic i social de la COVID-19 a la ciutat de Barcelona per a l'any 2021 (ref. BDNS 574941).

La Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2021
ha adoptat, d'acord amb el que preveuen els articles 13.1 q) dels Estatuts del Consorci i 2.2) de les Bases
reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona aprovades per la Junta General
del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, el següent acord:

1.

Fer pública la nova convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions adreçades a aquells
propietaris o llogaters d'habitatges d'ús residencial habitual que, després de la paralització de gran part de
l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19, han vist afectats els seus ingressos i,
per tant, la seva capacitat per fer front a les despeses necessàries per al manteniment de les seves llars. En
aquest sentit s'intentarà promoure l'economia d'aquelles petites empreses o treballadors/es autònoms/es que
es troben igualment afectats per l'actual crisis sanitària, contribuint a minimitzar l'impacte econòmic i social
que està suposant la Covid-19.

El detall de les actuacions objecte de les subvencions previstes en aquesta convocatòria es descriuen a l'Annex
3 i tenen com a objectiu la millora de la comfortabilitat, les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat,
higiene i eficiència energètica, mitjançant la realització de reparacions i actuacions de caràcter bàsic.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la
Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 17 de desembre de 2009 (BOPB núm. 307, de
24 de desembre de 2009, i DOGC núm. 5535, de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de
subvencions i es concedeixen per concurrència no competitiva.

Les condicions particulars, les quanties de les subvencions, la documentació i les especificacions tècniques
d'aquesta convocatòria són les que consten als Annexos 1 a 5.

2.

2.1. Aquesta convocatòria va adreçada a les persones que compleixin amb els requisits previstos a l'Annex 2,
les quals rebran la consideració de beneficiàries de les subvencions d'acord amb el que preveuen les Bases
reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 17 de desembre
de 2009 (BOPB núm. 307, de 24 de desembre de 2009, i DOGC núm. 5535, de 29 de desembre de 2009).

2.2. Únicament es tramitaran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades i no resoltes en el marc de la
convocatòria general de 2020 publicada al DOGC núm 8241, de 6 d'octubre de 2020, que faci referència a
actuacions realitzades a l'interior dels habitatges que compleixin amb les especificacions tècniques previstes a
l'Annex 3, i seran tramitades de conformitat amb la mateixa.

2.3. Un cop notificada la resolució favorable de la sol·licitud, es disposarà d'un termini màxim de 3 mesos per a
entregar el formulari de finalització de les obres.

2.4. La sol·licitud de pagament de la subvenció concedida es formalitzarà juntament amb el formulari de
finalització de les obres, que haurà d'incloure la documentació relacionada a l'Annex 4.

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades abans de l'1 de
març de 2020.

2.5. L'execució dels treballs quedarà condicionada a la legislació vigent, tenint en compte les limitacions
derivades de la crisi sanitària que afectin per exemple a la llibertat de circulació, amb els efectes que això
suposi per a treballadors, empreses i ciutadans.
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3.

3.1. Aquesta convocatòria té una dotació pressupostària total de 400.000,00 euros, condicionada a l'efectiva
incorporació de romanents d'anys anteriors, i, per tant a la disponibilitat de crèdit a la partida corresponent de
l'exercici 2021.

L'atorgament de subvencions estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost amb
aquesta finalitat. No es podran reconèixer subvencions per un import superior a l'establert en la present
convocatòria.

A aquest efecte, la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge podrà ampliar les dotacions econòmiques
destinades a aquesta convocatòria en funció de les aportacions de les entitats consorciades o d'altres ens o
administracions.

3.2.

AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 400.000,00 euros amb
càrrec a l'aplicació 780.0001 del pressupost de l'exercici 2021.

4.

4.1. Les sol·licituds previstes en aquesta convocatòria s'han de formular en impresos normalitzats facilitats pel
Consorci de l'Habitatge de Barcelona i s'han d'adreçar a les Oficines d'Habitatge dels districtes de la ciutat de
Barcelona identificades a l'Annex 5, o bé pels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.2. Només s'admetran les sol·licituds de subvenció previstes en aquesta convocatòria quan les presentin
persones que compleixin els requisits necessaris per resultar-ne beneficiàries, tal com es preveu a l'Annex 2.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud d'inscripció deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència
a la persona interessada i, en conseqüència comporten la resolució desfavorable de la sol·licitud sense perjudici
que puguin ser causa de revocació de la resolució si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

4.3. Si les sol·licituds no reuneixen els requisits exigits o no s'acompanyen amb la documentació requerida o ho
fan de forma incompleta o errònia, en qualsevol moment durant la fase d'instrucció del procediment
d'atorgament dels ajuts es podrà requerir al sol·licitant que en un termini de deu dies esmeni la falta o aporti
els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia
resolució dictada a aquest efecte.

4.4. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les Bases reguladores i el que estableix la
present convocatòria, com també l'autorització al Consorci de l'Habitatge de Barcelona perquè pugui
comprovar, d'una banda, els requisits d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i, de l'altra, la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

4.5. L'incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de les sol·licituds de les
subvencions que estableix aquesta convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

4.6. Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de prestació abans de la concessió. La
no presentació de qualsevol dels documents que prevegi la corresponent convocatòria, o la falta d'esmena dels
requisits esmenables dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació del
requeriment corresponent comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment exprés o presumpte de la
sol·licitud presentada ha de ser acceptat per l'òrgan instructor i suposa l'arxiu de la sol·licitud.

4.7. Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les prestacions, l'òrgan instructor ha de
resoldre sobre la inadmissió o l'arxiu de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

5.

5.1. Les propostes de concessió de les subvencions les formula la cap del departament de Foment de la
Rehabilitació de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
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5.2. La resolució dels ajuts correspon al gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, d'acord amb el que
preveu l'article 22 de les Bases reguladores. La resolució administrativa la dictarà el gerent del Consorci,
degudament motivada, i hi haurà de constar el nom del sol·licitant beneficiari de l'ajut, la descripció de les
obres executades a l'habitatge on el sol·licitant tingui la residència habitual, i el cost dels arranjaments
realitzats.

5.3. Els terminis de resolució es recullen en l'article 22 de les Bases reguladores.

Sense perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos des de l'acabament de les
obres sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades per
silenci administratiu.

5.4. La resolució final es comunicarà mitjançant notificació al sol·licitant de la subvenció d'acord amb el que
estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
i els articles 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Contra la resolució del gerent, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada
davant la Comissió Permanent, d'acord amb el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.5. S'entendrà acceptada la concessió de la subvenció si en el termini de deu dies naturals, comptats a partir
de la data de notificació fefaent de la resolució favorable a la persona beneficiària, aquesta no manifesta
expressament la seva renúncia.

5.6. La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes subvencions es farà d'acord amb el que
preveu l'article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa, i els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

6.

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa
actuació, llevat el que preveu l'article 27 de les Bases reguladores per als casos d'ajuts socials concedits per
altres ens, en què les ajudes seran acumulables.

7.

7.1. Són causes de revocació de la resolució de concessió de la subvenció l'incompliment per part de les
persones beneficiàries de les obligacions establertes en les Bases reguladores, la present convocatòria així com
les regulades a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l'article 100 de la llei
esmentada.

Amb caràcter específic i sens perjudici del que es preveu al paràgraf anterior, el Consorci podrà exigir el
reintegrament de l'ajut, prèvia instrucció de l'expedient, sense que origini cap dret per a la persona sol·licitant,
en els supòsits següents:

a) Per manca de veracitat de les dades o els documents aportats pel sol·licitant.

b) Per alteració de les condicions que han determinat la concessió de l'ajut o per incompliment sobrevingut de
la legalitat urbanística o paisatgística en el termini de dos anys a partir de la data d'atorgament de l'ajut i
imputables a la persona beneficiària i sense que l'Administració les hagués autoritzades.

7.2. Un cop tramitat el procediment legalment establert, l'òrgan concedent ha de revocar totalment o
parcialment les subvencions concedides. La persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut i de
pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

8.
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En qualsevol cas i sense perjudici de la revocació de la subvenció i de l'obligació de reintegrament total o
parcial de la subvenció concedida, l'incompliment de les obligacions que es preveuen a les Bases reguladores i
a la present convocatòria pot comportar, si escau, l'aplicació del règim sancionador que preveuen la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

9.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona durà a terme les activitats d'inspecció i control necessàries per garantir
el compliment de la finalitat de les subvencions atorgades en coordinació, si escau, amb l'Àrea de Drets Socials
de l'Ajuntament de Barcelona i altres òrgans competents d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.

Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la
subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i
d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. L'incompliment de proporcionar la informació o
el resultat de la comprovació podrà comportar la modificació de la resolució, la suspensió del pagament de la
subvenció, la seva extinció o la seva revocació, previ informe justificatiu del servei competent.

10.

S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit
pressupostari al qual s'imputen, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o les finalitats de
la subvenció, mitjançant la seva exposició al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica, i al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
http://habitatge.gencat.cat, als mitjans electrònics del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya quan l'import de la subvenció concedida sigui igual o superior a 3.000 euros anuals.

S'ha de donar publicitat, als mitjans electrònics del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, així com a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

11.

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Comunicar, en el termini màxim d'un mes, al Consorci de l'Habitatge de Barcelona, qualsevol fet sobrevingut
que pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies que van determinar la concessió de la subvenció,
com és el fet de ser beneficiari, per a la mateixa finalitat, d'altres ajuts atorgats per qualsevol administració
pública o entitat privada. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de
la subvenció concedida per part de l'òrgan competent.

b) Reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties aportades en excés al compte
de la persona beneficiària, a partir del mes següent a la data d'extinció del dret a la subvenció, així com també
han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament quan es produeixi alguna de les causes de suspensió
o d'extinció del pagament de la subvenció o qualsevol altra causa admesa en dret.

c) Proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's
a les actuacions de comprovació, seguiment i avaluació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i d'altres
òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. L'incompliment podrà comportar la suspensió del
pagament de la subvenció.

d) Comunicar al Consorci de l'Habitatge de Barcelona les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions o en els processos derivats de les convocatòries.

e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció.

f) Conservar els documents justificatius que han comportat la resolució de concessió de la subvenció.

g) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions, en les Bases
Reguladores i en la present convocatòria.
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12.

En qualsevol cas i sense perjudici de la revocació de la subvenció i de l'obligació de reintegrament total o
parcial de la subvenció concedida, l'incompliment de les obligacions que es preveuen a les Bases reguladores i
a la present convocatòria pot comportar, si escau, l'aplicació del règim sancionador que preveuen la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

13.

Aquestes subvencions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries d'acord amb l'article
33.1. de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost de l'IRPF.

14.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament només s'utilitzaran per a les finalitats compatibles amb
aquelles per a les quals les dades han estat recollides. D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
reglament que la desenvolupa, els interessats tenen els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i
d'oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones
sol·licitants de la subvenció accepten el tractament de les seves dades per part del Consorci de l'Habitatge de
Barcelona de manera expressa.

Barcelona, 21 de juny de 2021

Gerard Capó Fuentes

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Annex 1. Quantia de les subvencions

L'atorgament de les subvencions previstes en la present convocatòria estarà limitat per les dotacions
econòmiques pressupostàries aplicables i no es podran reconèixer subvencions per un import superior a
l'establert en la present convocatòria.

Les actuacions a l'interior d'habitatges objecte de subvenció hauran de tenir per objectiu la millora de la
comfortabilitat, de les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica,
mitjançant la realització de reparacions i actuacions de caràcter bàsic d'aquells habitatges on resideixen
persones afectades pel descens de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19. En
aquests casos, la subvenció serà del 100% del cost de l'actuació, fins a un màxim de 4.000 € per habitatge
(IVA inclòs) i un mínim de 100 € per habitatge (IVA inclòs).

L'import de la subvenció s'establirà per mitjà del pressupost d'execució dels treballs presentat amb la
sol·licitud. Dit pressupost haurà d'estar signat i/o segellat per l'empresa de reformes o treballador/a autònom/a
que hagi d'executar els treballs, amb les seves dades fiscals identificatives.

Un cop realitzades les actuacions caldrà fer entrega de les factures i rebuts corresponents. En el cas que, en el
termini de tres mesos des de la notificació de resolució de la subvenció, no s'hagin aportat les factures i rebuts
justificatius de l'actuació, el Consorci podrà acordar la revocació de la subvenció i exigir-ne el reintegrament.
En cas que l'import justificat sigui inferior a la subvenció atorgada, es reclamarà el reintegrament de la
diferència entre ambdós imports. En cas que l'import justificat sigui superior, el pagament de la diferència
quedarà condicionat a que hi hagi disponibilitat pressupostària.
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Annex 2. Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones físiques afectades pel descens de l'activitat
econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19. Concretament hauran de complir alguna de les
següents condicions:

   - Haver patit una rescissió del contracte de treball amb data posterior a l'1 de març de 2020.

   - Estar afectat/da per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) amb data posterior a l'1 de
març de 2020.

   - Ser professionals autònoms que hagin cessat en la seva activitat professional.

Les persones beneficiàries seran usuaris habituals de l'habitatge objecte de la inclusió en el programa, per tant
hi hauran d'estar empadronades. L'empadronament serà comprovat d'ofici.

Caldrà que la persona beneficiària disposi d'un títol jurídic que la legitimi a ocupar l'habitatge que es proposa
incloure al programa (propietat, lloguer, usdefruit...)

Els ingressos totals de la unitat familiar no superaran cinc vegades l'indicador públic de la renda mensual
d'efecte múltiple (IPREM), és a dir, 2.689,20 €.

Annex 3. Especificacions tècniques

En general, les actuacions previstes en la present convocatòria hauran d'adequar-se a tota la normativa
aplicable, les ordenances municipals (Ordenança de Paisatge Urbà, etc.) i al permís d'obres corresponent. El
permís d'obres i el pagament de les taxes corresponents, si escauen, es consultaran d'ofici.

Els arranjaments que es duran a terme a l'interior dels habitatges de persones afectades econòmicament per la
crisis sanitària de la COVID-19 tindran la finalitat de garantir i millorar les condicions d'habitabilitat, seguretat,
accessibilitat, higiene i d'eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques dels
habitatges on persones beneficiàries hagin constituït la seva residència habitual i permanent.

Tota actuació que vulgui acollir-se a les actuacions protegides recollides en la present convocatòria haurà de
disposar d'una descripció detallada de les obres subvencionables, amb els corresponents amidaments i
pressupostos desglossats per actuacions, validats per l'empresa o treballador/a autònom/a que realitzarà els
treballs.

Aquestes actuacions es classifiquen en les tipologies d'intervenció següents:

   - Reparació o execució total o parcial d'instal·lacions individuals de l'habitatge, com la xarxa d'aigua, de
sanejament, d'electricitat, de gas canalitzat i de calefacció.

   - Canvi de banyera per plat de dutxa.

   - Intervencions que tinguin com a finalitat la millora de l'accessibilitat, com la substitució de portes interiors,
la instal·lació de barres i/o agafadors o altres actuacions similars.

   - Pintat de parets, sostres i fusteria de l'habitatge.

   - Reparació i substitució de paviments i paraments verticals o revestiment d'aquests. En la mesura del
possible, i per tal d'evitar afectacions estructurals, es retirarà el paviment antic abans de col·locar el nou.

   - Reparació d'humitats.

   - Millora de la ventilació i renovació d'aire.

   - Substitució de vidres en fusteries exteriors de vidre senzill a doble vidre, sense modificar les
característiques originals del tancament.

   - Reparació de fusteries, sense modificar les característiques originals del tancament.
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   - Mobiliari fixe de cuina i bany.

   - Substitució d'elements de producció d'aigua calenta sanitària, com calderes i escalfadors.

   - Millora de l'aïllament de l'habitatge per l'interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i
assegurar el confort acústic. En aquest cas, cal assegurar que no afecta les condicions d'habitabilitat i l'aspecte
exterior de l'edifici.

Les qualitats dels acabats i elements subvencionables seran estandards, no es subvencionaran acabats d'alta
qualitat o gamma, que s'allunyin dels estandards de la construcció per a habitatges de protecció oficial.

S'exclouen les actuacions que tinguin afectacions a l'estructura o a qualsevol altre element comunitari com
façanes, cobertes, mitgeres, celoberts, instal·lacions generals, etc. Queden exclosos els elements de mobiliari o
electrodomèstics.

Annex 4. Documentació

Sol·licitud d'acabament de les obres:

   - Imprès d'acabament d'obres segons model normalitzat.

Acta de final d'obres:

Estarà signada per la persona sol·licitant i per l'empresa o treballador/a autònom/a que ha realitzat els
treballs.

Sol·licitud de pagament de l'ajut:

Sol·licitud de pagament de l'ajut, on constin les dades de domiciliació bancària per a efectuar el pagament de la
subvenció.

Justificant de pagament:

Com a justificant del pagament del pressupost protegit es podran aportar qualsevol dels següents documents,
a més de les factures:

         i. Rebuts

         ii. Per als supòsits de pagaments diferits que vencin amb posterioritat a la data d'acabament dels
terminis de justificació previstos en l'article 20 de les Bases reguladores:

            1. Xec bancari, justificant l'acusament de recepció del mateix per part del proveïdor en què l'admeti
com a forma de pagament.

            2. Pagaré, adjuntant l'acusament de recepció del mateix per part del proveïdor en què l'admeti com a
forma de pagament.

            3. Lletra de canvi, acceptada.

            4. Carta de crèdit irrevocable confirmada o crèdit documentari irrevocable.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona podrà demanar qualsevol documentació complementària per ampliar el
seu coneixement sobre la documentació presentada.

Annex 5. Adreces Oficines d'Habitatge de Barcelona

Oficina d'Habitatge de Ciutat Vella pl. Salvador Seguí, 13

Oficina d'Habitatge de l'Eixample c. Alí Bei, 13-15
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Oficina d'Habitatge de Sants-Montjuïc c. Antoni de Capmany, 23

Oficina d'Habitatge de Les Corts c. Remei, 9

Oficina d'Habitatge de Sarrià-Sant Gervasi c. Canet, 24

Oficina d'Habitatge de Gràcia c. Francisco Giner, 14

Oficina d'Habitatge de Horta-Guinardó c. Llobregós, 175

Oficina d'Habitatge de Nou Barris pl. Major de Nou Barris, 1

Oficina d'Habitatge de Sant Andreu c. Joan Torras, 49

Oficina d'Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154

(21.204.020)
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