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Convocatòria d’Ajuts 2020 
a Catalunya

Barcelona, 9 d’octubre 2020



Tipus d’ajuts AHC 2020
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SSTT Expedients Import estimat subvenció
Total 504 7.757.904,81 €

Import 
convocatòria

8.400.000,00 €

SSTT Expedients Import estimat subvenció
Total 280 711.915,56 €

Import 
convocatòria

1.160.000,00 €

SSTT Expedients Import estimat subvenció
Total 22 1.320.000,00 €

Import 
convocatòria

2.000.000,00 €

Barris – TES/1565/2020

Gent gran  - TES/1563/2020

Rehabilitació – TES/1564/2020

Préstecs
Línia de finançament dotada amb 
100M/€ entre ICF i AHC
• 1a Fase de 15M/€
• Termini obert fins el 15/11/20

Subvencions
 Termini tancat el 04/10/20

Dades provisionals ajuts AHC: subvencions i préstecs 2020

5.000.000 €
Cap ni una.

10.000.000 €

SSTT Expedients
Barcelona 43

Ebre 0
Girona 5
Lleida 1

Tarragona 2
Total 51

Total

Total

ICF 3.1 – TES/330/2020 (interès 0%)

ICF 3.2 – TES/1566/2020 (Interès 2%)



Novetats convocatòries subvencions 2020
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 Concurrència no competitiva (COVID19)

 Subvenció específica per l’actuació de la instal·lació d’equips de generació o
que permeti la utilització d’energia renovable de la línia 1 de foment de la
sostenibilitat i eficiència energètica (35% PP/3.000€/ha/30€ m2 lo)

 Les actuacions de les subvencions de barris gestionats per l’Agència són les
mateixes que les actuacions de les subvencions de la convocatòria general
d’edificis residencials.

 Incompatibilitat entre les línies:
 1.1.a) Millora de l’envolupant de l’edifici per a reduir la demanda energètica 

de la calefacció i refrigeració
 i la 2.2.1b) deficiències relatives a l’estat de conservació de l’envolupant de 

l’edifici amb el compliment de la transmitància tèrmica (Um) de l’element a 
rehabilitar /CTE DB HE1)

 Tramitació telemàtica dels ajuts (COVID19)



Obligatori abans de la sol·licitud de subvenció i préstec el document d’IAE (IITE + CEE + EE)

Les actuacions subvencionables tant per subvenció i préstec son:

 Línia 1. ajuts per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat

 Línia 2. Ajuts a la conservació i per a la millor de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

Diferències entre les subvencions i els préstecs
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SUBVENCIÓNS AHC

Àmbit demarcacions territorials 
de l’AHC de TR,TE,GI,LL, i BCN 
exclosos els àmbits dels  2 
consorcis (CHB ciutat i CMHB)
 Beneficiaris: CP / PB / UNI

 Requisit antiguitat edifici per actuació

 Pressupost protegible no inclou IVA

 Pressupost protegible inclou projecte 
bàsic i executiu

 La subvenció va per percentatge 
(30% a 35% del pressupost protegible
amb topalls/habitatge segons 
actuació)

 Son protegibles les actuacions 
iniciades i no finalitzades abans de 
l’1/01/2020

PRÉSTECS ICF+AHC

Àmbit tot Catalunya inclosos 
els 2 consorcis (CHB+CMHB)
 Beneficiaris: CP

 No és requisit l’antiguitat edifici

 Pressupost protegible inclou IVA

 Pressupost protegible no inclou 
projecte bàsic i executiu però sí 
les direccions d’obra

 L’import del préstec és del 100% 
del pressupost protegible

 Import mínim de pressupost d’obra 
per accedir als ajuts de préstec 
igual o superior a 30.000€ per CP, 
i un màxim de 20.000€/ha.

 Sols son protegibles les obres no 
iniciades o les que resten per 
finalitzar abans de la sol·licitud del 
préstec

Compatibilitat del préstec amb
altres ajuts .El préstec es compatible
amb altres subvencions a fons perdut i
les CP hauran d’adquirir el comprimís
ferm i irrevocable d’ empenyorar els
possibles drets de crèdit provinents d’
aquestes subvencions per les
despeses que es financien, amb la
finalitat d’aplicar l’import de la
subvenció a la amortització anticipada
del préstec.

Incompatibilitat de les subvencions
amb els préstecs ICF, llevat que aquets
ajuts s’hagin sol·licitat prèviament o a la
data de presentació de les sol·licitud de
subvenció.

En cas que s’hagi sol·licitar l’ajut en
forma de préstec pel conjunt de totes
les actuacions, l’import de les subvenció
total que es pugui concedir, es reduirà
en un 50% i s’aplicarà a l’amortització
anticipada del préstec.



Aquests ajuts s'adrecen a comunitats de propietaris que no hagin sol·licitat o obtingut una 
subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat 
a l'any 2020

Línia ICF3.2. Per a comunitat de propietaris amb morositat fins el 8% sempre que aquestes 
aportin garanties que responguin al criteri de solvència exigit per retornar el préstec. Les 
comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat del darrer exercici 
complert igual o inferior al 5% tot i que excepcionalment es podran valorar operacions.

Línia ICF3.1. Exclusivament per comunitats de propietaris dels edificis d’habitatges 
dels barris socials que administra l’Agència de l'Habitatge de Catalunya amb un índex de 
morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 13% . Veure llistat de barris en 
aquest enllaç.

No poden accedir a aquests préstecs les persones propietàries d’habitatges unifamiliars ni les 
persones jurídiques o físiques propietàries d’edificis d’habitatges, ni comunitats de 
propietaris amb operacions inferiors als 30.000 euros per comunitat de propietaris i 
màxim de 20.000 euros per habitatges de la comunitat.

Podeu consultar les preguntes freqüents sobre aquestes línies de préstec en el 
següent enllaç
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Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al 
finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Ajuts en forma de préstecs 2020
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Preguntes freqüents: Préstecs ICF-AHC
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Passos a seguir del Préstec ICF.3

Quins passos s’han de fer fins la formalització i desemborsament del préstec?

La formalització del préstec comporta un seguit de passos, que esquemàticament i correlativament, són
els següents:

 Sol·licitud del préstec a l’ICF per part de la comunitat de propietaris i aportació de documentació per
mitjà telemàtic.

 Tràmits a realitzar amb l’AHC segons e.mail ICF: documentació a presentar a l’AHC mitjançant l’
enllaç http://agenciahabitatge.gencat.cat/rehabilitacioICF

 Avaluació tècnica de la sol·licitud per part de l’AHC (informe d’elegibilitat) a l’ICF .

 Avaluació financera i solvència de la sol·licitud per part ICF.

 Aprovació o denegació, en la qual l’ICF resolt la sol·licitud.

 Resolució de concessió favorable o desfavorable per part de l’AHC

 Formalització del préstec davant Notari per part ICF.

 Comunicació de la C.P a l’ICF de la llicència i l’inici d’obres. (Base 7.2 a, b, c)

 Desemborsament del préstec, moment en què la comunitat de propietaris rep els diners del préstec.
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Formulari telemàtic subvencions AHC

1. Preparar la documentació obligatòria en pdf

2. Entrar a idCAT MÓVIL o Certificat digital o CL@VE

3. Entrar al formulari de sol·licitud segons el tipus d’ajut

Abans de començar els tràmits telemàtics ha de:

 AVIS: si no té tota la documentació preparada 
abans d’entrar al web, caducarà la sessió.



Escollir tipus d’ajut

Web de tràmits gencat.cat
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2

Com demanar l’ajut subvencions
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Tràmit telemàtic subvencions AHC

Si estem donats d’alta a idCat Mòbil, entrar directament.
En cas contrari, caldrà donar-se d’alta



 La web per accedir a l’Oficina Virtual de Tràmits: 
https://ovt.gencat.cat
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La meva carpeta ciutadana o com accedir als meus tràmits - 1

Es pot accedir a la carpeta Consultar les dades amb l’ID 
tràmit i el NIF/CIF del sol·licitant



La meva carpeta ciutadana o com accedir als meus tràmits - 2
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Codi de tràmit, 
data  i estat

Opcions del 
tràmit

Codi IAREHA i accés 
al formulari de 

lectura

Acusament de 
rebuda
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Tràmit telemàtic Préstecs : ICF.3 -SOL·LICITUD

http://www.icf.cat/es/inici/
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Tràmit telemàtic Préstecs : ICF.3 -SOL·LICITUD
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Tràmit telemàtic Préstecs : ICF.3 -SOL·LICITUD
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Tràmit telemàtic Préstecs : ICF.3 -SOL·LICITUD
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Tràmit telemàtic Préstecs : ICF.3 -SOL·LICITUD
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Tràmit telemàtic Préstecs : ICF.3 -SOL·LICITUD
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E-MAIL RESPOSTA TIPUS ICF SOL.LICITUD  Préstec ICF.3 
ciutadà
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E-MAIL RESPOSTA TIPUS ICF SOL.LICITUD  Préstec ICF.3 
Préstec ICF.3
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Prestec ICF.3 .Tràmits a realitzar amb l’ AHC.  Núvol AHC
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Préstec ICF.3 .Tràmits a realitzar amb l’ AHC.  Núvol AHC

https://icf.agenciahabitatge.gencat.cat/
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Prestec ICF.3 .Tràmits a realitzar amb l’ AHC.  Núvol AHC
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Prestec ICF.3 .Tràmits a realitzar amb l’ AHC.  Núvol AHC
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Prestec ICF.3 .Tràmits a realitzar amb l’ AHC.  Núvol AHC
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Prestec ICF.3 .Tràmits a realitzar amb l’ AHC.  Núvol AHC
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Prestec ICF.3 .Tràmits a realitzar amb l’ AHC.  Núvol AHC
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Prestec ICF.3 .Tràmits a realitzar amb l’ AHC.  Núvol AHC

Declaració responsable (RE-1007) signada digitalment
Documentació especifica de la declaració responsable 
Lletres a) els documents específics són:
· Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) edifici projecte
· Justificació de les solucions constructives adoptades i la seva transmitància tèrmica en coherència al CEE inicial i de projecte
Lletres a) i b) els documents específics són:
· Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) edifici projecte
· Justificació de les solucions constructives adoptades i la seva transmitància tèrmica en coherència al CEE inicial i de projecte 
· La justificació dels rendiments dels equips recollits als CEE inicial i de projecte de l’actuació b)
Lletres c) els documents específics són:
· - Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) edifici projecte
· - La justificació del % d’energia aportada amb energies renovables.
Lletres a) i d) els documents específics són:
· Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) edifici projecte
· Justificació de les solucions constructives adoptades i la seva transmitància tèrmica en coherència al CEE inicial i de projecte 
· Les millores sobre els rendiments dels equips inicials i de projecte de l’actuació d)
Lletres e) o f) o g) o h)o i) o j) els documents específics són:
· Memòria tècnica o informe justificatiu de la millora obtinguda amb l'actuació clicada (e) o f) o g) o h)o i) o j)
Lletres K) els documents específics són:
· Registre de mesures de concentració de radó 
· Document justificatiu de les mesures implementades amb l’actuació k)



Moltes gràcies
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Jordi Sanuy i Aguilar

Mercè Codina Bigas

Eva M. París Sánchez

Oficina virtual de tràmits OVT: https://ovt.gencat.cat

Barcelona: ahc.rehabilitacio@gencat.cat

Tarragona: ahc.rehabilitacio.tarragona@gencat.cat

Terres de l’Ebre: ahc.rehabilitacio.ebre@gencat.cat

Lleida: david.freixa@gencat.cat

Girona: habitatgegirona@gencat.cat

Convocatòria d’Ajuts 2020 a Catalunya

Barcelona, 9 d’octubre 2020


