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ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ A NIVELL D'EDIFICI DE TIPOLOGIA 
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR I PLURIFAMILIAR, DEL PROGRAMA D'ACTUACIONS DE MILLORA 
DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES I DEL PROGRAMA PER A L'ELABORACIÓ DEL 
LLIBRE DE L'EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE 

REHABILITACIÓ 
 

 Objectiu:  
o El Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia 

residencial unifamiliari i plurifamiliar té per objecte fomentar i regular les 
actuacions en matèria de rehabilitació, concretament aquelles que comportin la 
renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència 
energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i circularitat, 
sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que 
suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat 
d’utilització. També estan incloses les actuacions que millorin els nivells ambientals 
i de salut, com retirar de l'edifici o àmbit d'actuació aquells productes de 
construcció que continguin amiant.  

o El Programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en 
habitatges té per objecte el finançament d'actuacions o obres de millora de 
l'eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis 
plurifamiliars.  

o El Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la 
rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació te per objecte l'impuls i la 
implantació i generalització del Llibre de l'edifici i el desenvolupament dels 
projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis amb la finalitat d'activar la 
demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat 

 
 Presentació de sol·licituds:   

o Programa 3: s'iniciarà el 23 de maig de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 
2022 

o Programa 4: s'iniciarà el 7 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022 
o Programa 5: s'iniciarà el 20 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022 

 
 Pressupost total convocatòria: 57.475.365 €  

o 23.038.692 euros per al Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a 
nivell d’edifici  

o 1.000.0000 euros per als habitatges acollits al programa "Edificis" per a dotar una 
subvenció addicional en concepte de vulnerabilitat econòmica.   

o 24.038.692 euros pel Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de 
l’eficiència energètica en habitatges.   

o 9.397.981 euros pel Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre de l’edifici 
existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.   
 

 Bases reguladores: https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/853  
 

 Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923933  
 

 Destinataris:  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/853
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923933
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o Els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila i 
d’edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, siguin persones 
físiques o tinguin personalitat jurídica de natura privada o pública.  

o Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de drets públic, així 
com empreses públiques i societats mercantils participades, íntegra o 
majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.  

o Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris.  
o Els propietari que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis i no hagin 

atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.   
o Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris 

d’habitatges o edificis.  
o Les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com cooperatives 

que acreditin aquesta condició.   
 

 Requisits 
o Actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer de 2020 
o Aconseguir una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia 

primària no renovable referida a la certificació energètica i a més una reducció 
d'un 25% (en zona climàtica C) o d'un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda 
energètica anual global de calefacció i refrigeració.  
 

 Mesures subvencionables: 
o Seran subvencionables els costos de gestió inherents al desenvolupament de les 

actuacions i les despeses associades (despeses generals i benefici industrial), els 
honoraris dels professionals intervinents en la gestió i desenvolupament de les 
actuacions, el cost de la redacció de projectes, informe tècnics i certificats 
necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses 
generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats i amb el 
límit que correspongui per la quantia dels ajuts.  

o No es consideraran costos subvencionables els corresponents a les llicències 
d'obra, taxes, impostos o tributs. 

o Nogensmenys, l'IVA podrà ser considerat elegible quan no pugui ser susceptible de 
recuperació o compensació total o parcial. 

 Ajudes:   

 
 
 

 Documentació a presentar: 



 

3 
 

o Veure Annex 1 de la convocatoria 
o Presentació des de la web: 

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-
Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1  
 

 Termini d’execució: 18 mesos des de la data de notificació de la concessió de l’ajuda 
 
 

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

