
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS 

RESIDENCIAL, PER A L’ANY 2018 

Documentació 

Cal emplenar tots els formularis en format PDF autoemplenable, imprimir-los i signar-los 
quan sigui necessari. És imprescindible presentar-los en suport digital (CD, memòria USB o 
similar ) i en paper. 

Documentació juridicoadministrativa i tècnica que s'ha d'aportar en les diferents 

fases del procediment 

Fase 1. Documentació a l'inici de l'expedient 

1.1 Documentació juridicoadministrativa general dels apartats a) i b) que es pot obtenir 
al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat: 

a) Sol·licitud d'ajut per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial que inclou la declaració 
responsable. 

b) Autorització de cadascuna de les persones propietàries i llogateres perquè els òrgans que 
gestionen la sol·licitud puguin obtenir per mitjans telemàtics dades relacionades amb la 
tramitació i el seguiment de la sol·licitud. 

c) Certificat acreditatiu del grau de limitació* del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, en el cas de les persones amb discapacitat, dependència o situacions similars 
(SISPAP, anteriorment ICASS). 

d) Certificats d'empadronament*. 

(*) En cas que no consti l'autorització descrita a l'apartat b). 

1.1.1 Documentació específica que s'ha d'aportar per als edificis d'habitatges sotmesos a 
règim de propietat horitzontal, segons models normalitzats que es poden obtenir al portal 
Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat: 

a) Certificat de l'acta de la reunió emès pel secretari o secretària de la junta de propietaris. 

b) Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres. 

1.1.2 Documentació específica que s'ha d'aportar per als edificis d'habitatges no sotmesos a 
règim de propietat horitzontal, que es pot obtenir al portal Tràmits 
Gencat, http://tramits.gencat.cat: 

a) Certificat de l'acord de les persones propietàries úniques o altres. 

b) Escriptures de propietat de l'immoble que es vol rehabilitar, en cas de propietaris únics. 

c) Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres. 

1.1.3 Documentació específica per als beneficiaris descrita a la base 3 de la Resolució de bases 
reguladores, apartats b) i c): han d'aportar tant la documentació descrita al punt 1.1 d'aquest 
annex com la dels punts 1.1.1 o 1.1.2 d'aquest annex, segons el règim de propietat de l'edifici 
a rehabilitar. 

1.2 Documentació tècnica 

a) A la sol·licitud d'ajut hi ha de constar el número de registre i la data d'entrada al registre 
de l'administració de la sol·licitud del certificat d'aptitud de l'edifici (CAP), el número de codi 
de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) presentat a l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya i el número de codi del tràmit del certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) 
presentat a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), que, segons que es descriu a la base 4.5 de 
la Resolució de bases reguladores, ha de constar que han estat duts a terme amb anterioritat 
a la sol·licitud d'ajuts de subvenció i amb data de la inspecció tècnica feta amb anterioritat a 
l'inici de les obres de rehabilitació. 



Cal presentar el document del certificat d'eficiència energètica (CEE) en suport digital (CD, 
memòria USB o similar) segons que es descriu a la base 4.5 de la Resolució de bases 
reguladores. 

b) Projecte bàsic o d'execució original de les actuacions a fer. En cas que les actuacions no 
exigeixin projecte, s'ha de justificar en una memòria tècnica; en ambdós casos cal aportar un 
text en suport digital (CD, memòria USB o similar), redactat per personal tècnic competent, 
que justifiqui l'adequació de l'actuació al codi tècnic de l'edificació (CTE), aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març, fins on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament 
viable. 

c) El pressupost de l'oferta de l'empresa (o les empreses) que s'ha designat per dur a terme 
les obres, degudament desglossat per a cada actuació, amb l'estat d'amidaments i preus 
unitaris, original i en suport digital. En el cas que hi hagi més d'una actuació, cal aportar el full 
resum del cost total de les obres, segons el model normalitzat, que es pot obtenir al portal 
Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat. 

Si s'escau, quan els beneficiaris siguin els descrits a la base 3 de la Resolució de bases 
reguladores, apartats b) i c), han d'aportar el pressupost i el contracte de l'empresa que 
executarà les obres, vigents i aprovats amb la propietat. 

En aplicació de la base 15.g) de la Resolució de bases reguladores, quan el pressupost de 
l'actuació de rehabilitació superi la quantia de 40.000 euros caldrà aportar tres ofertes de 
diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'execució de 
l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte si no hi ha en el mercat un nombre 
suficient d'entitats, o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la 
subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb els criteris 
d'eficiència i economia, i l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no 
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

d) La llicència municipal d'obres o justificació de la seva sol·licitud, original i en suport digital. 

e) En el cas dels edificis declarats bé d'interès cultural, cal aportar el document acreditatiu del 
tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l'element de protecció. 

f) Documentació a aportar específica de la línia 1 per a la millora de l'eficiència energètica i la 
sostenibilitat per a totes les actuacions de l'apartat 1.1 d'edificis de tipologia residencial 
col·lectiva i de l'apartat 1.2 d'edificis d'habitatges unifamiliars o agrupats en filera: “Declaració 
responsable de compliment dels requisits tècnics de la línia d'ajuts per a la millora de 
l'eficiència energètica i sostenibilitat” en fase de sol·licitud, segons model normalitzat 
disponible al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat, on es recullen les actuacions de 
millora de la sostenibilitat i es descriuen les mesures de millora per les quals es demana 
subvenció. La declaració responsable s'ha de presentar en format digital amb signatura 
electrònica del tècnic competent. 

En particular, per a les actuacions a), b), c) i d) de l'apartat 1.1 i per a les actuacions a), b), i 
c) de l'apartat 1.2 cal aportar: 

Certificat d'eficiència energètica (CEE) de l'edifici en fase de projecte en format digital amb 
signatura electrònica del tècnic competent. 

El projecte ha d'incloure la justificació de les transmitàncies tèrmiques reflectides en el 
certificat d'eficiència energètica (CEE) de les parts de l'envolupant tèrmica on es millora 
l'aïllament. 

En el cas que es vulguin computar els locals existents en els edificis de tipologia residencial 
col·lectiva de la línia 1, apartat 1.1, de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat a l'efecte 
de sol·licitud de subvencions, s'ha d'incloure la mateixa informació per als locals: certificat 
d'eficiència energètica existent i certificat d'eficiència energètica del projecte, ambdós en 
format digital amb signatura electrònica del tècnic competent, i l'etiqueta de qualificació 
energètica de l'edifici existent. 

g) Documentació a aportar específica de la línia 2, apartat 2.1.b), per a l'actuació de 
conservació en l'envolupant de l'edifici: cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, en aplicació 
de la normativa vigent: 

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) de l'estat actual ha de reflectir les mesures 
de millora a emprar. 



El projecte o, si s'escau, la memòria tècnica redactada pel personal tècnic competent, ha de 
justificar la solució emprada i assumir la responsabilitat sobre la veracitat de les dades del 
compliment del DB-HE1 i la taula 2.3 del CTE; quan s'intervingui simultàniament en diversos 
elements de l'envolupant tèrmica, es podran superar els valors de transmitància de la taula si 
la demanda energètica conjunta és igual o inferior a la de l'edifici de referència segons l'apèndix 
D del DB-HE1 del CTE. 

Aquesta justificació ha de ser coherent amb el que s'hagi descrit en el certificat d'eficiència 
energètica (CEE) aportat i ha de descriure la solució constructiva de la rehabilitació energètica 
a adoptar, amb el tipus d'aïllament, la ʎ (lambda) emprada i els càlculs de les transmitàncies 
tèrmiques (Um). S'han d'adjuntar les seccions i tipologies constructives d'abans i després de la 
rehabilitació energètica. La descripció de la solució emprada s'ha de reflectir en les partides i 
amidaments del projecte o memòria tècnica i del pressupost de l'empresa. 

Fase 2. Documentació que s'ha d'aportar a l'inici de les obres. 

a) Comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot 
obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat. 

b) El certificat d'inici de les obres original i en suport digital signat pel personal tècnic 
competent, segons el model oficial dels col·legis professionals respectius. 

c) La llicència municipal d'obres o autoritzacions municipals originals i en suport digital i, si 
s'escau, de les pròrrogues concedides. El permís d'obres ha d'estar vigent durant tota 
l'execució de les obres. 

d) Pressupost de contracte de l'empresa (o les empreses) que ha d'executar les obres, original 
i en suport digital degudament signat entre l'empresa i les persones beneficiàries. 

Fase 3. Documentació que s'ha d'aportar al final de les obres 

3.1 Documentació administrativa 

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat amb la identificació del creditor o 
creditora, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, 
l'import, la data d'emissió i la data del pagament. 

b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en una 
transferència bancària, efectes mercantils i, en el cas de pagament en efectiu, el rebut de la 
percepció de l'import per part del creditor o creditora. 

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les 
despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el 
percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents. 

d) Original del document de transferència bancària per al pagament de la subvenció. En el cas 
que les sol·licituds siguin presentades per juntes de propietaris, cal indicar un compte bancari 
al seu nom. 

e) Quan les persones beneficiàries siguin les descrites a la base 3 de la Resolució de bases 
reguladores, apartats b) i c), s'ha d'aportar el certificat de l'acta de la reunió emès pel secretari 
o secretària de la junta on es faci constar que les obres han estat executades correctament 
d'acord amb el contracte, amb satisfacció de la comunitat o junta, indicant el cost final de 
l'obra executada. 

3.2 Documentació tècnica 

a) El comunicat de final de les obres de rehabilitació, segons el model normalitzat que es pot 
obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat. 

b) Certificat de final d'obres i els annexos A i B, signats pel personal tècnic competent, originals 
i en suport digital, segons els models oficials dels col·legis professionals respectius. Aquesta 
documentació ha d'incloure: 

b.1) Les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduït durant l'obra, 
fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència, així com els controls dels 
materials, productes, equips i sistemes de les actuacions subvencionades (aïllaments, 



fusteries, proteccions solars, instal·lacions de climatització, calefacció, aigua calenta sanitària 
(ACS), renovables, estalvi d'aigua, etc.). 

b.2) Els controls de recepció (documentació de subministraments, distintius de qualitat o 
avaluacions tècniques d'idoneïtat i assaigs, d'acord amb l'article 7.2 de la part I del CTE), els 
controls d'execució i el control d'obra finalitzada dels materials instal·lats. 

Els materials, productes, equips i sistemes certificats i controlats s'han de correspondre amb 
l'informe de la qualificació energètica de l'edifici final (després de l'execució de l'obra) per tal 
de poder verificar-ne les dades que s'hi inclouen. 

c) En el cas de les actuacions de conservació de l'envolupant de l'apartat 2.1.b), cal aportar el 
certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) i l'etiqueta de qualificació energètica final 
diligenciats a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i han de recollir els resultats de l'obra duta 
a terme. En el cas que la solució inicial proposada hagi sofert modificacions, caldrà aportar de 
nou un projecte d'obra acabada amb les actuacions definides als informes de 
certificació/qualificació energètica presentats i assumir la responsabilitat sobre la veracitat de 
les dades del compliment del DB-HE1 i la taula 2.3 del CTE. 

d) En el cas de les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i per a l'accessibilitat 
de la base 2.2 de la Resolució de bases reguladores, estan subjectes a la normativa aplicable 
de la base 25 de la Resolució de bases reguladores i cal aportar: 

Document acreditatiu d'inscripció en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat 
industrial de Catalunya (RITSIC), amb número de RAE, en compliment de la Llei 9/2014, de 
31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. 

Si escau, la justificació del compliment del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual 
s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

En el cas dels remuntadors d'escales i les plataformes elevadores verticals que serveixin per 
salvar una distància vertical menor a l'existent entre dues plantes, es requerirà el certificat 
que indiqui que la instal·lació compleix el que estableix la normativa sectorial vigent. 

La instal·lació d'altres dispositius d'accessibilitat s'ha d'ajustar a la normativa que els sigui 
aplicable. 

e) Documentació a aportar, específica de la línia 1, per a la millora de l'eficiència energètica i 
sostenibilitat, per a totes les actuacions dels apartats 1.1 d'edificis de tipologia residencial 
col·lectiva i 1.2 d'edificis d'habitatges unifamiliars o agrupats en filera: “Declaració responsable 
de compliment dels requisits tècnics de la línia d'ajuts per a la millora de l'eficiència energètica 
i sostenibilitat” en fase de final d'obra, segons model normalitzat disponible al portal Tràmits 
Gencat, http://tramits.gencat.cat, on es recullen les actuacions de millora de la sostenibilitat i 
es descriuen les mesures de millora per a les quals es demana subvenció. La declaració 
responsable s'ha de presentar en format digital amb signatura electrònica del tècnic 
competent. 

En particular, per a les actuacions a), b), c) i d) de l'apartat 1.1 i per a les actuacions a), b) i 
c) de l'apartat 1.2 cal aportar: 

Certificat d'eficiència energètica de l'edifici final (CEE) en format digital amb signatura 
electrònica del tècnic competent. Aquest certificat d'eficiència energètica ha de recollir la 
proposta del projecte amb les modificacions sorgides durant l'execució de l'obra. 

Etiqueta de qualificació energètica final (EE) diligenciada a l'Institut Català de l'Energia 
(ICAEN). 

En el cas que es vulguin computar els locals existents en els edificis de tipologia residencial 
col·lectiva de la línia 1 de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat a l'efecte de la 
sol·licitud de subvencions, s'ha d'incloure la mateixa informació per als locals (certificat 
d'eficiència energètica final i l'etiqueta de qualificació energètica). 

En el cas que la solució inicial proposada hagi sofert modificacions, caldrà aportar de nou un 
projecte d'obra acabada, amb les actuacions, els productes, els equips i els sistemes definits 
a les especificacions descrites als informes de certificació/qualificació energètica presentats. 

f) Fotografies en color i en suport digital de les obres de rehabilitació fetes. 

 



Requisits 

Els edificis han de complir els següents criteris d’antiguitat: 

• Per a les actuacions de conservació dels fonaments, estructura, instal·lacions 
existents ,definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d’haver estat 
construïts o acabats abans de l’any 1996. 

• Per a les actuacions de conservació de l’envolupant (cobertes, terrats, façanes ,patis 
i mitgeres ) definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora 
de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d’haver estat 
construïts o acabats abans de l’any 2007. 

• Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, 
definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d’antiguitat. 

 

El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar 
destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent 
a habitatge. 

Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i 
permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el 
cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

Inspecció tècnica prèvia 

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, 
de l'informe d'avaluació de l'edifici  amb els següents documents: 

L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) s'ha d'haver presentat davant 
l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de 
l'edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció.  

• Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 187/2010, de 23 
de novembre, s'han d'haver presentat davant de l'Agencia de l'Habitatge de 
Catalunya i haver estat admesos i resolts amb el certificat d’aptitud d’apte i vigent. 

• Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de 
maig, s'han d'haver presentat davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en un 
termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a 
la presentació de la sol·licitud.  

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut Català de 
l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent 

Les obres s'han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de 
notificació de la resolució de la subvenció. 

Un cop iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària, haurà de presentar a l’Agència d 
l’Habitatge, el comunicat d'inici d'obres, mitjançant el model normalitzat, en el termini 
màxim d'un mes des del seu inici i la llicència municipal definitiva d’obres. 

El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 24 
mesos comptats des de la data de notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció. 

La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. 
Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no 
s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada. 

 

 

 



Altres informacions 

Actuacions subvencionables 

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la 
convocatòria,  i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l‘eficiència 
energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat 
de l’edifici:  

• El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE)per les obres per al 
foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat pot ser amb 
deficiències o sense. 

• El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE)per les obres per al 
foment de la conservació, ha de ser  amb deficiències importants greus o molt 
greus . 

• El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE)per les obres per  la 
millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat pot ser amb deficiències o 
sense. 

Pressupost protegible 

El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost 
d’execució material, que resta subjecte al que disposa  la base 15g), les despeses generals i 
el benefici industrial de l’oferta de l’empresa que s’ ha triat  per dur a terme les obres de 
rehabilitació ; els honoraris dels professionals que hi intervenen, el costs de la redacció dels 
projectes, informes tècnics i certificats necessaris; les despeses derivades de la tramitació 
administrativa i altres despeses similars de gestió, sempre que totes aquestes despeses 
estiguin degudament justificades. 

El pressupost d’execució material subvencionable s’ha d’ajustar a la llicència municipal de les 
obres. 

No s’inclouran en el pressupost protegible els tributs (impostos i taxes), com l'impost 
sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les 
taxes que afectin les obres o els honoraris professionals. 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot adequar el pressupost protegible, als efectes del 
càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el 
Butlletí Econòmic de la Construcció   o de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya 
(ITEC) corresponents a l’any de la convocatòria. 

Import de les subvencions 

La quantia màxima de les subvencions s’estableix segons els costos o despeses 
subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici. En el 
supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de 
desglossat per a cadascuna de les actuacions que poden ser subvencionades. (Vegeu més 
detalls a la base 7 de la convocatòria). 

Criteris de valoració 

Es resolen pel procediment de concurrència pública no competitiva, sempre i quan no 
s’hagin iniciat les obres abans del dia 26 de juny de 2018, les sol·licituds corresponents a les 
actuacions dels apartats 2.1.a) estructura i 2.2.a) ascensors  de la línia 2, relacionats a les 
bases de la convocatòria. 

El resto de solicitudes se resuelven mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva por los criterios de valoración especificados en el apartado 10.1 de las 
bases reguladoras, siempre que las obras no se hayan finalizado antes del 1 de enero de 
2018. 

En caso de empate entre solicitudes con la misma puntuación, tendrán preferencia las 
registradas antes, con la documentación completa. 

Incompatibilitats 



No poden obtenir una subvenció regulada en les bases, els beneficiaris de subvencions 
de tots els programes regulats pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, i el Programa 
d’ajuts per a la rehabilitació energètica de edificis existents (PAREER II) de l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 

Les subvencions de les actuacions entre les dues línies son compatibles  a excepció 
de les actuacions descrites a l’apartat 1.1.a) i 1.2.a) amb les actuacions descrites a l’apartat 
2.1.b) de les bases reguladores . 

Aquestes subvencions  són compatibles amb  subvencions d’altres administracions 
públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost 
de les obres de rehabilitació. 

 


