
Conjunts urbans – Conjunts d'interès especial 

Aquest programa consisteix en subvencions adreçades a edificis inclosos en una àrea geogràfica 

aprovada per la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en què es podrà 

incrementar la subvenció concedida en el percentatge indicat en cada convocatòria o establir una 

subvenció específica. La Comissió Permanent del Consorci podrà aprovar nous àmbits de 

conjunts urbans. Inicialment, els conjunts urbans que es poden acollir a aquesta convocatòria 

són els següents: 

   a. Pla Dintres i àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon al districte de Ciutat 

Vella 

En el cas d'actuacions en els elements comuns, la subvenció és del 50%, amb un topall de 60.000 

euros. Quan en un edifici hi hagi diferents actuacions per fer segons informe tècnic, es podran 

sol·licitar per separat sempre que s'hagi signat el conveni amb un calendari d'obres aprovat. En 

aquests casos, la subvenció es podrà concedir en acabar cada actuació sempre que es compleixi 

el calendari previst o s'acrediti el compliment del conveni per part de l'Administració i Foment de 

Ciutat. 

En el cas de persones propietàries o llogateres d'habitatges que estiguin inclosos en el Pla 

Dintres del districte de Ciutat Vella o de l'àrea de rehabilitació de Sant Ramon, al districte de 

Ciutat Vella, la subvenció és del 50%, amb un topall de 12.000 euros. Les persones propietàries 

dels habitatges han d'acreditar mitjançant el padró municipal que era i seguirà sent el seu 

habitatge habitual. Les persones propietàries o llogateres d'aquests habitatges han d'acreditar 

uns ingressos màxims de tres vegades l'IRSC, segons la taula d'ingressos familiars establerta al 

Pla de l'habitatge vigent. Les subvencions les poden sol·licitar tant les persones propietàries que 

visquin en els habitatges com les persones propietàries que els tinguin llogats per a residència 

habitual i permanent o les persones llogateres que hi visquin, aquestes darreres amb 

l'autorització dels propietaris. En acabar les obres, els habitatges han de seguir ocupats per la 

mateixa unitat familiar que els ocupava abans de sol·licitar l'ajut.  

   b. Illa Eficient 

Per als edificis inclosos en l'àmbit d'Illa Eficient delimitat pels carrers de Viladomat, la gran via de 

les Corts Catalanes, de Calàbria i de la Diputació, s'estableixen els ajuts següents: 

   - Se subvencionaran les actuacions que s'executin d'acord amb el Pla director sempre que 

prevegin alguna actuació activa al 50% del pressupost protegible, amb un topall de 60.000 euros 

per actuació. En cas d'actuacions de generació, la subvenció és del 60% del pressupost 

protegible, amb un topall de 60.000 euros. En cas que només es prevegin actuacions passives 

parcials, s'aplicarà la subvenció general prevista en aquesta convocatòria. Són subvencionables 

totes les actuacions i les despeses incloses en el Pla director. 


