
Ajuts complementaris 

Per a les actuacions que es detallen a continuació, es concediran els ajuts següents 

complementaris que es podran sumar amb els que li corresponguin en funció de l'actuació. 

Programa de cohesió social 

Per a tots els programes d'actuació en edificis, les persones propietàries poden sol·licitar un ajut 

complementari de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui fer per l'actuació 

corresponent, sempre que compleixin els requisits següents: 

   - Ser propietari o propietària de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència 

habitual i permanent. 

   - La unitat familiar ha d'acreditar tenir uns ingressos inferiors a tres vegades l'IRSC segons la 

taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'habitatge vigent. 

   - No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona. 

En el cas que hi hagi més d'un propietari o propietària de l'habitatge, s'ha d'aportar l'autorització 

de tots les persones propietàries per poder fer efectiva la inscripció al Registre de la Propietat. 

Per establir la quantia de l'aportació individual, cal que la persona sol·licitant d'aquesta subvenció 

aporti un certificat emès pel secretari o secretària i el president o presidenta de la comunitat de 

propietaris, segons el model facilitat pel Consorci, en què consti la quantia de l'aportació 

individual de la persona sol·licitant a la comunitat de propietaris per al pagament de les obres, i 

el coeficient que s'aplicarà a la persona sol·licitant en la repercussió de la subvenció que es 

concedeixi a la comunitat. 

Aquestes condicions s'han de complir en el moment de la concessió de la subvenció. 

Aquest ajut complementari s'ha de tramitar paral·lelament a la sol·licitud de subvenció i s'ha 

d'ingressar al mateix compte bancari, llevat de petició expressa en sentit contrari per part de la 

comunitat de propietaris. Aquest ajut es pot sol·licitar en qualsevol moment de la tramitació de 

l'expedient corresponent a les sol·licituds presentades per la comunitat de propietaris, fins a la 

presentació del comunicat d'acabament de les obres. Un cop presentat el comunicat de final 

d'obres ja no s'admetrà cap sol·licitud individual d'ajuts. Per obtenir l'ajut individual és necessari 

que la subvenció per a la comunitat de propietaris hagi estat aprovada. 

Aquest ajut complementari, que merita l'interès legal dels diners des de la data de pagament, 

d'acord amb el que anualment es fixi als pressupostos generals de l'Estat, s'ha de retornar quan 

es produeixi la primera transmissió posterior a la concessió de l'ajut i per qualsevol títol (mortis 

causa o inter vius), llevat quan qui rebi la propietat acrediti trobar-se en les mateixes 

circumstàncies econòmiques que es requereixen per accedir a l'ajut i a més destini l'habitatge a 

la seva residència habitual i permanent. 



Per garantir el compliment d'aquesta condició, el Consorci articularà els mecanismes que 

consideri oportuns segons el que estableix l'article 11.2 de les Bases Reguladores. 

 


