
Programa Rehabilitació 2014 

Quins ajuts es poden sol·licita? 
 
Es poden sol·licitar AJUTS per a edificis d'ús residencial o habitatges, per a la realització de les actuacions 
següents: 
 
ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ 
Rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions 
Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres 
 
ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT 
Millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici 
Instal·lació de sistemes 
Instal·lació d'equips de generació amb energies renovables 
 
ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 
Instal·lació d'ascensor 
Supressió de barreres arquitectòniques 
Altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat 
 
ACTUACIONS D'HABITABILITAT: INTERIOR D'HABITATGE 
Obtenció de l'habitabilitat 
Adequació de les instal·lacions existents de l'habitatge 
Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l'habitatge 
Adaptació per a persones amb problemes de mobilitat 
  
Què és el cost subvencionable? 
 
Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes: 
Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres, degudament desglossat 
Honoraris facultatius 
Redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris 
Cost de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica 
 
No s'inclouran impostos, taxes o tributs.  
 
Quin es l’import de la subvenció? 
 
Les actuacions que hagin estat resoltes favorablement rebran una subvenció per la suma de les quanties 
establertes per a cada tipologia d'actuació i d'acord amb els límits i condicions que, amb caràcter 
general, s'indiquen a continuació: 
 

Tipologia d'actuació 
Quantia màxima 
per habitatge o 
cada 100m² de local 

Quantia màxima per edifici 

Actuacions de conservació 
2.000 € 
per habitatge i per cada 
100m² de local 

35% del cost subvencionable 

Actuacions per a la millora de la qualitat i la 
sostenibilitat (amb una reducció de la 
demanda energètica de com a mínim el 30%) 

2.000 € 
per habitatge i per cada 
100m² de local 

35% del cost subvencionable 

Actuacions per a la millora de l'accessibilitat 
4.000 € 
per habitatge i per cada 
100m² de local 

50% del cost subvencionable 

Actuacions d'habitabilitat 
3.000 € 
per habitatge 

50% del cost subvencionable 

 
La suma d'imports per diferents actuacions es podran acumular entre si, però no podrà superar l'import 
resultant de multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100m² de superfície útil de local. 


