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COMUNICACIÓ OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DEL 

VALLÈS ORIENTAL 
 

Assumpte: C3-2022 Nota informativa sobre els 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 A COMUNITATS DE PROPIETARIS PER AL 
FINANÇAMENT D’OBRES DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGES 

El 19 de novembre de 2021, es va publicar la Resolució DSO/3430/2021, de 16 de novembre, 

per la qual s’aproven les bases reguladores per a la l’accés, en règim de concurrència pública 

no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament 

d’obres de rehabilitació d'edificis d’habitatges a Catalunya. El 26 de novembre de 2021, es va 

publicar la Resolució DSO/3559/2021, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria 

respectiva. 

El termini de presentació de les sol·licituds és del 3 de desembre de 2021 al 31 de 

desembre de 2022. 

Com es sol·licita? 

Les sol·licituds de subvenció s'han de formalitzar telemàticament, presentant tota la 

documentació exigida a les bases, dins del termini establert a la convocatòria, donant-vos 

d’alta com a usuaris/es al portal de l’Institut Català de Finances (en endavant ICF) al 

següent enllaç:  https://espaiclient.icf.cat/login     

Enllaç a la informació sobre aquest ajut i tramitació a la web de gencat.cat:   

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/21909-Ajuts-prestecs-per-a-la-

rehabilitacio?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

 Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts? 

Amb caràcter general, són beneficiàries d'aquesta línia de préstecs les comunitats de 

propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5%, o excepcionalment fins 

al 8%, sempre que aquestes aportin garanties de solvència. 

Com a mínim el 50% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha de ser habitatge. 

Cal que disposin prèviament de IITE (Inspecció tècnica), CEE (Certificat d’eficiència 

energètica), i de llicència municipal d’obres. 

S’han d’iniciar les obres abans de 8 mesos i finalitzar-les abans de 24 mesos, des de la 

concessió del préstec. 

Quines son les condicions financeres del préstec? 

Import: mínim de 30.000€ per comunitat, màxim fins a 20.000€ per habitatge. 

Termini devolució del préstec: màxim de 15 anys. 

Interès: fix del 2%. 
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Comissions: d’obertura, màxim del 0,25%, amb un mínim de 150€; d’amortització anticipada 

total i parcial, del 0,25% més els costos de cancel·lació del swap (permuta). 

Despeses: despeses notarials. 

Garanties: dipositar garantia de diners per un import mínim equivalent a 6 mesos de quotes 

del préstec. 

Les possibles subvencions futures que puguin rebre per aquestes obres hauran d’anar 

destinades a l’amortització anticipada del préstec. 

Quines despeses es poden finançar? 

Pressupost de l’empresa que ha de fer les obres i els honoraris professionals dels tècnics que 

intervinguin a l’obra, IVA inclòs. 

Quan i com es disposa del finançament? 

L’ICF farà desemborsaments durant el transcurs de les obres, prèvia presentació de factures, 

que posarà posteriorment a disposició de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Quines son les actuacions amb ajut de finançament? 

 

Obres de rehabilitació referents a l’estat de conservació de l’edifici. 

Les deficiències relatives a l'estat de conservació de l'estructura (incloent-hi balcons i 

voladissos, i les instal·lacions d'electricitat, de conduccions d'aigua i de sanejament de 

l'edifici. 

Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, els terrats, les 

façanes, els patis i les mitgeres, que comportin actuacions de millora de l'aïllament 

tèrmic i/o acústic, inclosos també els treballs d'eliminació d'amiant, les instal·lacions 

de plom i fustes tractades amb creosota. 

Les obres d'aquestes actuacions han d’estar incloses a l’IITE qualificades com a deficiències 

lleus, importants, greus o molt greus. 

Obres per millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat 

Obres per millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat que afecten l'envolupant de 

l'edifici, i les instal·lacions d'energies renovables i les d'adequació funcional i 

tecnològica. La millora d’eficiència energètica s’ha d’acreditar amb la CEE. 

Les actuacions de mitigació del radó. 

Obres per millorar la seguretat de la utilització i de l'accessibilitat 

Obres per millorar la seguretat de la utilització i de l'accessibilitat, que consisteixen a 

adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent per 

complir els paràmetres d'accessibilitat. 

Bases reguladores: 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=914650  

Convocatòria: 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=915455 


