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1. Introducció

En data 31/07/2014 s’ha publicat al BOPB (Exp: 1653 / 2014), la Convocatòria de l’any 

2014  per a la concessió de subvencions per obres  en edificis d’ús residencial i habitatges a 

Convocatòria de l’any 2014

2014, per a la concessió de subvencions per obres, en edificis d ús residencial i habitatges a 

l’àmbit de la Mancomunitat de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exclosa 

Barcelona ciutat.

A qui s’adreça aquesta convocatòria?
La convocatòria s’adreça a les comunitats de propietaris i a titulars d’edificis d’habitatges 

d’ús residencial (plurifamiliars i unifamiliars), dels municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, exclosa Barcelona ciutat.

Quines Obres es poden acollir als ajuts?
Actuacions de conservació (rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions; 

rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres; Instal·lacions comuns), actuacions de millora 

de la qualitat i de la sostenibilitat, actuacions de millora de l’accessibilitat, actuacions 

d’habitabilitat en interior d’habitatges i altres actuacions.



Documentació presentada telemàticament
La tramitació de la documentació es realitzarà únicament per via telemàtica, a través de 

l’Oficina Virtual del CAATEEB, segons el model establert amb el Consorci Metropolità de 

l’Habitatge (CMH).

Informe d’idoneïtat
D’acord amb el Conveni, els Col·legis emetran un informe d’idoneïtat, en base a la 

documentació presentada pel tècnic.

Aquest informe és necessari per a la tramitació de la subvenció.

Quin termini hi ha per presentar la sol·licitud dels ajuts?
La vigència de la convocatòria és de l'1 de setembre fins el 31 de desembre de 2014. Així 

doncs, la sol·licitud es podrà presentar dins aquestes dates., p p q

Si heu demanat l'informe d'idoneïtat dins d'aquest termini però no heu presentat la 

sol·licitud dels ajuts abans del 31 de desembre, disposareu d'un termini addicional de 2 

mesos per poder sol·licitar els ajuts. 



2. Actuacions subvencionables i quanties 

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

Quantia màxima per edifici

Actuacions de conservació 2 000 € 35% del cost subvencionableActuacions de conservació 
(rehabilitació de 
fonaments, estructura 
i instal·lacions; 
rehabilitació de 
façanes  cobertes i 

2.000 €
per habitatge i per cada 100m² de 
local

35% del cost subvencionable

façanes, cobertes i 
mitgeres; 
Instal·lacions comuns) 

Actuacions per a la millora de 
la qualitat i la 

2.000 €
per habitatge i per cada 100m² de 

35% del cost subvencionable

sostenibilitat (amb 
una reducció de la 
demanda energètica 
de com a mínim el 
30%)

local

Actuacions de millora de 
l’accessibilitat 

4.000 €
per habitatge i per cada 100m² de 
local

50% del cost subvencionable

Actuacions d’habitabilitat en 
interior d’habitatges

3.000 €
 h bit t

50% del cost subvencionable
interior d habitatges per habitatge



3. Procediment de tramitació per a la sol·licitud de la subvenció

1er PAS
Obtenció de l’Informe d’idoneïtat de l’ALTA de l’expedient.
Tràmit que ha de fer el tècnic en el Col·legi, a través de l’Oficina Virtual, enviant l’Annex I i 
l’Annex II. L’Annex II inclou l’imprès 1, 1A o 1B del CMH.
El CAATEEB emetrà un 1er Informe d’idoneïtat, en aquest cas el de l’ALTA d’expedient.

2on PAS
Sol·licitud de la subvenció.
Tramitació de la subvenció per part del Client, presentant al CMH l’imprès 2.

3er PAS
Informe tècnic emès pel CMH.
Mitjançant notificació del CMH cap al vostre Client.

4art PAS
Comunicat d’INICI d’obres.
Tràmit en el Col·legi per part del tècnic, a través de l’Oficina Virtual, enviant l’Annex III 
d’INICI d’Obres.
El CAATEEB emetrà un 2on Informe d’idoneïtat, en aquest cas el de Comunicat 
d’ C d’ b

5è PAS
Comunicat de TANCAMENT d’expedient.
Tràmit en el Col·legi per part del tècnic, a través de l’Oficina Virtual, enviant l’Annex III 
de TANCAMENT d’expedient

d’INICI d’obres.

de TANCAMENT d expedient.
El CAATEEB emetrà un 3er Informe d’idoneïtat, en aquest cas el de Comunicat de 
TANCAMENT d’expedient.



Procediment de tramitació per a la sol·licitud de la subvenció

1er PAS

Obtenció de l’Informe d’idoneïtat de l’ALTA de l’expedient
Tràmit que ha de fer el tècnic en el Col·legi, a través de l’Oficina Virtual

S

q g ,

El tècnic enviarà al Col·legi a través de l’Oficina Virtual, la documentació necessària segons 

s’especifica a l’Annex I i II del Conveni.

Annex I. Projecte o Documentació tècnica, elaborada pel tècnic. Segons estructura 

determinada en el Conveni. 

Annex II. Altres documents necessaris per a la sol·licitud.

Aquest Annex II, incorpora l’imprès 1 (en el cas de Comunitat de Propietaris), o 1A (en el 

cas de Propietat vertical), o 1B (si sou la propietat o llogatera d’un habitatge individual), 

que ha de facilitar el client, al tècnic.

Quan el tècnic hagi enviat els Annexos I i II al Col·legi, a través de l’Oficina Virtual, el 

Col·legi comprovarà la documentació aportada pel tècnic.



Comunicat de Deficiències

Si la documentació presentada pel tècnic (Annex I + Annex II), NO s’ajusta a l’estructura, 

contingut i paràmetres establers amb el CMH, el Col·legi emetrà un comunicat de 

deficiències (a través de l’Oficina Virtual), i el col·legiat haurà de tornar a enviar a través 

de l’Oficina Virtual, els documents modificats.

Informe favorable de l’alta de l’expedient

Si la documentació presentada pel tècnic (Annex I + Annex II), SI s’ajusta a l’estructura, 

contingut i paràmetres establers amb el CMH, el Col·legi emetrà un informe favorable (el 

ÈINFORME d’IDONEÏTAT TÈCNICA de l’alta de l’expedient).

El CAATEEB emetrà un 1er Informe d’idoneïtat, el de l’alta de l’expedient.

à àAquest primer informe d’idoneïtat, el Col·legi ho enviarà via telemàtica al CMH. 

L’informe d’idoneïtat, tindrà un número.

Aquest número serà necessari per que el vostre Client pugui iniciar el 2on PAS.



Procediment de tramitació per a la sol·licitud de la subvencióp

2on PAS

Sol·licitud de la subvenció
Tramitació de la subvenció per part del Client

Una vegada obtingut el número de l’Informe d’Idoneïtat, el Client podrà tramitar la 

sol·licitud de l’ajut a l’Oficina Local d’Habitatge corresponent (o a l’Ajuntament en el cas de 

l d d’ f l l d’h b ) l’ è lque el municipi no disposi d’oficina local d’habitatge), mitjançant l’ imprès 2 normalitzat, on 

hi constarà el Número de l’Informe d’Idoneïtat tècnica facilitat pel Col·legi.

... encara NO es poden començar les obres!



Procediment de tramitació per a la sol·licitud de la subvenció

Informe tècnic emès pel CMH

3er PAS

Mitjançant notificació del CMH cap al vostre Client

El CMH emetrà un informe (sobre l’acceptació del pressupost

protegible, les possibles actuacions obligatòries, si hi ha reserva de diners per a l’expedient 

en la convocatòria corresponent, etc.), que enviarà directament al vostre client.

Informe del CMH Negatiu: 

Tot i que l’informe d’idoneïtat emès pel CAATEEB sigui vàlid, el CMH pot considerar que la 

subvenció no és admesa per no acceptació del pressupost protegible, per que no hi ha 

reserva de diners a la convocatòria corresponent, etc. En aquest cas, us haureu de posar en 

contacte amb el CMH.  

Informe del CMH Positiu:

En el cas de que l’informe sigui positiu, es podrà procedir a l’inici de les obres.

A ti  d’ t t   di  d’  à i  d  6   i i i  l  b   A partir d’aquest moment, es disposa d’un màxim de 6 mesos per iniciar les obres, o 

el terme establert per la llicència.



Procediment de tramitació per a la sol·licitud de la subvenció

4art PAS

Comunicat d’INICI d’Obres
Tràmit en el Col·legi per part del tècnic

El tècnic lliurarà a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, la documentació necessària 

corresponent al contingut de l’Annex III d’inici d’Obres, segons el Conveni.

Annex III. Inici de les Obres:

El CAATEEB emetrà un 2on Informe d’idoneïtat, en aquest cas el de Comunicat C e et à u o o e d do e tat, e aquest cas e de Co u cat

d’Inici d’Obres.



Procediment de tramitació per a la sol·licitud de la subvenció

5è PAS

Comunicat de TANCAMENT de l’expedient
Tràmit en el Col·legi per part del tècnic

El tècnic lliurarà la documentació necessària corresponent a la finalització de les obres, 

segons l’Annex III de tancament d’expedient segons Conveni.

Annex III. Tancament d’expedient:

El CAATEEB emetrà un tercer Informe d’idoneïtat  en aquest cas el de Comunicat El CAATEEB emetrà un tercer Informe d idoneïtat, en aquest cas el de Comunicat 

de tancament de l’expedient.



Més informació...

Consorci Metropolità de l’Habitatge
http://www cmh cat/web/cmh/ajuts/programes/programa rehabilitacio 2014 http://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-rehabilitacio-2014 

C l l i d’ ll d  it t  tè iCol·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics
i enginyers d’edificació de Barcelona

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/visats/digital/idoneitat_cmh/Pagines/InformeidoneitatCMH.aspx

Barcelona, 1 de Setembre de 2014Barcelona, 1 de Setembre de 2014


