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1. RECUPERACIÓ DE L'ARQUITECTURA 

 
 Els seus inicis segle XVIII – XIX 
 
El segle XVIII va ser l'últim que va tenir beligerancia estètica per substituir a altres estils amb 

naturalitat la seva pròpia arquitectura.  

En  efecte, fins llavors, sempre s'havia construït  en l'estil imperant. Rics senyors i poderosos  prelats 

aixecaven els seus palaus o fundaven les seves  capelles funeràries renaixentistes, barroques o 

neoclásicas, trencant i convivint amb velles fàbriques  romàniques o gòtiques. Volien estar, com 

sempre ha ocorregut, a la moda i avui aquesta mescla d'estils no només  no ens xoca sinó que fins i 

tot ens admira. Era  tot, en general, obra de bons mestres que  van saber integrar harmoniosament 

les seves noves composicions en les velles arquitectures. (1) 

 

Restauració  Objectiva  de l'element  constructiu 
 

D'altra banda si edificis i peces de valor arquitectònic han arribat fins a nosaltres a través dels  temps, 

ha estat perquè han gaudit d'un ús i per  tant de manteniment. 

Successives generacions de paletes i picapedrers, pels quals el títol de mestres de la catedral era un 

orgull, van actuar ajudats i recolzats unes vegades i altres enfrontats als canonges. 

  

La figura del canonge  ha estat una de les importants del capítol catedralicio. Gràcies a  ells, a les 

seves moltes vegades arbitràries però eficaces solucions i a la seva col·laboració amb  els mestres, 

s'han  conservat les catedrals i esglésies, palaus,etc… 

 

Successives generacions de paletes i picapedrers,  pels quals el títol de mestres de la catedral era  un 

orgull, van actuar ajudats i recolzats unes vegades i altres enfrontats als canonges. La figura del 

canonge  ha estat una  de les importants del capítol catedralicio. Gràcies a  ells, a les seves moltes 

vegades arbitràries però eficaces  solucions i a la seva col·laboració amb els mestres, s'han  conservat 

les catedrals i esglésies. 

Els edificis i les ciutats són organismes vius  que amb el pas del temps van perdent i incorporant 

elements que transformen la seva primitiva configuració.  

 

(1)Teoria e Historia de la restauración en España 1900-1936  Universidad Politécnica de Valencia. 
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Els nuclis històrics de nostres ciutats presenten una estètica aparent, que en general  no correspon a 

cap època en concret, formada per edificis de diferents èpoques i factures, amb consolidacions i 

aportacions del segle XIX, i sent molts d'ells transformats parcialment  o destruïts/reconstruïts alguns 

ja en el XX.  

 Aquesta imatge és la que s'ha pretès mantenir  fixa, com en un clixé fotogràfic, per mitjà dels  plans 

de protecció i la seva corresponent normativa  que restringeix , com una cotilla, l'estètica de les 

possibles reconstruccions. 

Les societats arqueològiques i la inspecció de monuments francesa. 

  

Però abans d'entrar en l'anàlisi comparada de les  actituds teòriques davant el fenomen de la 

restauració conscient anem a fixar amb més precisió  el quan, el perquè i on es produeix el 

naixement  d'aquesta.  

 

A principis del XIX el romanticisme exalta el medieval, el gòtic fomentat per la música i la divulgació 

de la literatura amb profusió de gravats del medioevo. 

 S'havia produït abans un brou de cultiu amb el descobriment i valoració de les  civilitzacions 

pretèrites i també  en el XVIII amb l'expedició de Bonaparte a Egipte i  la redacció del Corpus 

d'aquella cultura. 

 

D'altra banda a Anglaterra, donada la seva insularitat,  el renaixement havia arribat tard. 

Per al poble la seva arquitectura nacional era el gòtic, estil que  amb la major naturalitat va reprendre 

l'estètica victoriana.  

A més el renaixement i en general el clàssic  tenia allí connotacions romanes, és a dir catòliques, per 

a ells papistes. Calia salvar com fos el  romànic i el gòtic. 

 Va ser llavors a Anglaterra on es va crear  a la fi del XVIII la primera societat de antiquaris.  
 
Aquest precedent fa que, creuant el Canal de  la Manxa, en 1823 es fon la Societat de Antiquaris de 
Normandia, que es convertiria després en  la Societat Francesa de Arqueologia, societat que  influeix 
en la creació de la figura d'un Inspector de  
Belles arts que va exercir primer el Baró Taylor.  
A partir de  1830 la Inspecció General de Monuments  l'ocupa  Ludovic  Vitet  i de  1834  a  1860. 
 
 
Aquest interessantíssim personatge, més conegut  per la seva participació en la creació de l'òpera 
Carmen, va ser no obstant això el gran salvador del patrimoni arquitectònic francès, va viatjar 
constantment lluitant pels interessos locals. 
 
Entre  altres arquitectes va a col·laborar amb ell en aquestes  tasques Eugenie  Viollet le Duc, figura 
emblemàtica  de la Restauració conscient. 
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Organismes restauradors Espanyols segles  XVIII  XIX 

 

A Espanya En 1752, regnant Fernando VI es funda oficialment la Real Acadèmia de Sant Fernando, i 
dins de l'Acadèmia,  com una més de les Belles arts, s'estableix  
l'ensenyament de l'arquitectura de la qual  va anar Director Ventura Rodríguez i tinent Diego 
de  Villanueva. En l'Acadèmia es va formar un gran equip  
de professionals, entre els quals destaquem a  un dels millors arquitectes de tota la nostra 
història:  Juan de Villanueva, germà menor de Diego que era  
arquitecte teòric i acadèmic  influent. 
 

Des dels seus començaments en aquesta segona meitat del  segle XVIII la Real Acadèmia de Sant 

Fernando va començar a interessar-se per les llavors cridades antiguitats,  

enviant al jove Juan de Villanueva a Granada,  perquè estudiés les arquitectures nazaritas.  

És a dir, que ja existia un clar desig de recopilar  dades sobre el nostre patrimoni arquitectònic. 

Aquest  interès coincideix amb el despertat a Europa com a  conseqüència dels treballs que regnant 

en Nàpols nostre Carlos III, treuen a la llum les ciutats de  Pompeià i Herculano, dormida durant 

segles sota les laves del  Vesuvi.  

Els vents del romanticisme que domina Europa  durant gran part del segle XIX, no bufen en 

una  adreça única com un espectador superficial  podria suposar. Bufen en dues adreces divergeixen 

tes i de vegades oposades. El congrés de Viena en  1815, tanca el primer Període Napoleònic i per 

tant  la primera gran Revolució de 1789.  

Restableix l'Antic Règim amb tot el que representa de  tradicionalisme conservador i cristià. Les 

revolucions franceses de 1830 i 1848, consagren i pro-  paguen les idees de llibertat i individualisme, 

la exaltació del popular i l'exòtic que amb la cerca dóna dels orígens dels pobles, i al marge 

dels  governs establerts al Congrés de Viena,  

conduirà a la unitat d'Alemanya i a la d'Itàlia i  més tard promoguda per França, i aprofitant la  

guerra de 1914, al desmembrament de l'Imperi  Austro-Hongarès.  

 

A Espanya, com ja hem dit, ambdues tendències i les seves disputes, dominaran els regnats de  

Fernando VII i Isabel II. En el primer lluitaran els  absolutistes contra els liberals i en el segon  

aquests contra els carlistes o tradicionalistes, en guerres civils que faran arribar al país amb retard a 

la revolució industrial de la segona meitat del segle.  

 

La gran transmisora de tot això, en mancar-se d'altres  sistemes de comunicació, és la literatura, 

que  serà la que marqui el pas del fenomen romàntic,  adornant-se amb la imatge dels gravats; 

les  populars làmines i estampes.  

En la literatura conviuran els dos corrents coincidint ambdues en  la reacció contra les Acadèmies 

encotillades per les  regles, en l'idealisme, la visió de la naturalesa i els  

paisatges i la valoració del nacional i el medieval  que durant llarg temps hi havia estat postergat.  
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Els espanyols Zorrilla i el Duc de Rivas, Chateaubriand a França, Walter Scott a Anglaterra i 

l'italià  Manzoni, exalten en les seves obres els valors cristians i tradicionals. Espronceda i Larra, 

Victor Hugo, Byron i Leopardi, estan entre els més distingits representants de la tendència liberal i en 

certa manera revolucionària.  

Els madrilenys Leonardo Alenza (1807-1845) i  Eugenio Lucas nascut a Alcalá d'Henares en 1824  són 

dos dels més interessants pintors romàntics,  però els que veritablement divulguen i popularitzen  la 

imatge de paisatges, edificis i ruïnes són els gran-  

donis dibuixants que recorren el país reflectint a demés el colorit i encant del folklòric. 

  

L'anglès Street, arquitecte del que ja s'ha  parlat i el francès Laborde estudien i cataloguen  

la nostra arquitectura medieval. Són delicioses les litografies sobre dibuixos de David Roberts que 

després  passaria a Egipte i terra santa, i John F. Lewis. El  gran viatger Jenaro Pérez Villamil, nascut 

en  El Ferrol en 1807, antiabsolutista convençut, recorre  

Espanya, gran part d'Europa i Amèrica. Seva, amb  text de Patricio de la  Escosura i pagada pel  

marqués de Remisa, és l'Espanya artística i monumental. El barceloní Javier Parcerisa dibuixa 

amb  Pablo Piferrer els "Records i Belleses d'Espanya"  a  partir de 1839.  

 

Les escoles d'arquitectura i els organismes restauradors espanyols del segle XIX  

 

Sota Isabel II, i coincidint amb els inicis de la  Revolució Industrial, es produeix un fet transcendental. 

Una Real Ordre del 25 de Setembre de  1844 crea l'Escola d'Arquitectura de Madrid, ja  francament 

separada de la Real Acadèmia de Sant  Fernando. S'instal·la en el vell caserón del carrer dels  Estudis, 

annex al Col·legi Imperial de San Isidro. 

Allí es va sistematitzar l'ensenyament, ampliant-se les  assignatures a l'estudi dels materials, a la 

geotècnia, mecànica aplicada, estereotomia, i als nous sistemes constructius, sobretot als de 

les  estructures de ferro, en aquells dies de moda a  Anglaterra, França i Bèlgica. A més es comença 

a  analitzar críticament l'arquitectura del passat i a  això contribueix indubtablement una altra ordre 

real  d'Octubre de 1859, que ordena la publicació d'una  sèrie que es va a cridar "Monuments 

Arquitectònics d'Espanya". Aquesta sèrie va a intentar ser un catàleg, un llistat gràfic, de tot el nostre 

patrimoni.  

 
Sobre la base de litografies de Parcerisa i Villamil, aquesta  enorme publicació que peca potser de 
freda per oficia-  llesta, ens proporciona una bona col·lecció de l'aquesta-  
do dels edificis a cavall entre el documental i el  somiat.  
 
Tornant a l'Escola d'Arquitectura de Madrid  va obrir les seves aules en el curs 1845-46, explicant 
entre  els seus catedràtics amb Aníbal Álvarez i Peyronet.  
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El seu  primer director va ser Pascual i Colomer. En ella es van  a formar els que després veurem van a 
restaurar  conscientment el nostre patrimoni. Molts dels  
més actius van ser directors de l'Escola, com  Manuel Aníbal Álvarez, Velázquez Bosco, o 
Vicente Lampérez.  
 
 
En 1869 es va crear l'Escola Superior de Arquitectura de Barcelona, la qual cosa va servir per impulsar 
i conjuminar criteris en l'arquitectura del Principat i els bons  
resultats del qual ja es van veure cristal·litzats en l'Exposició  
Universal de Barcelona en 1888. 
  
 
Com dèiem al principi i sostenia Gaya Nuñoz, "el segle XVI/! és l'últim que va tenir bel·ligerància  
estètica per substituir a altres estils". És cert;  
quan s'incendia en 1823 Sant Pablo Extramurs  de Roma ja no es refà en l'estil imperant.  
 
Es construeix  de nova planta una basílica del segle IV.  
No hi havia llavors un estil que clarament domina es, però sí coneixements històrics i 
arqueològics  suficients i desig de reviure el passat.  
En 1808 el patrimoni artístic i la monumentalitat  espanyola estaven encara pràcticament intactes. 
 A partir de la  invasió francesa tot el segle va a ser una constant lluita entre disposicions, 
bons  desitjos oficials i l'actuació d'uns pocs contra  la dura realitat que destruirà, malvendrà aquest 
patrimoni ja danyat per la guerra de la  Independència.  
Una Real Ordre de 1818 deia "les Justícies de  tots els pobles cuidaran que ningú destrueixi els 
monuments descoberts o que es donis cobrissin posat que tant interessen a l'honor,  
antiguitat i nom dels pobles mateixos'.  
 
Les Ordres es repeteixen en 1827, 1850 I així successivament  Les recentment nomenades (1844) 
Comissions Provincials de Monuments Històric-Artístics  intervenen, intenten actuar decisòria ment i 
protesten, però aconsegueixen molt poc.  
 
Un altre tant ocorre amb la Comissió Central, que serà absorbida així com les  provincials per 
l'Acadèmia de Sant Fernando en  1857, amb les Juntes i arquitectes diocesans junts.  
 
Afortunadament i amb vista al futur s'engeguen  les catalogacions provincials de monuments i s'inicia 
l'adquisició per l'Estat de edificis singulars. Però en 1868 l'Ajuntament de  
Granada decideix tirar a baix el Palau de Carlos I en  la Alhambra per donar treball als obrers en atur.  
 
 
Afortunadament la idea no té conseqüències.  
 
Quan en Bárcena de Cantàbria es ven la casa-  solar dels Madrazo, s'imposa la condició que  
 
es destrueixi perquè no passada a mans estranyes.  
 
Arribats fins a aquí hem de tornar a remetre’ns a Gaya Nuñoz i la seva interminable llista 
d'edificis desapareguts.  
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Toledo, Segòvia, Àvila, Càceres i tantes altres ciutats i pobles han conservat, pitjor o  
millor, els seus cascos històrics per arribar als temps  de l'expansió (a partir de l'últim terç del XIX) 
en  un estat de profunda depressió econòmica. Les que  més amunt cridàvem ciutats dormides.  
 
i enmig d'aquest caos, anem a veure com uns  quants arquitectes recolzats oficialment pel  
Ministeri de Foment, que s'ocupava llavors de la  cultura i de les Belles arts, per l'Església a través  
de les seves Juntes Diocesanes, per l'Acadèmia via les  Comissions de Monuments o per  dues, salvar i 
conservar l'arquitectura patrimonial.   
 
 
Els arquitectes restauradors romàntics, historicistes, inventors  
 
 La relació que ve a continuació es refereix a  una exposició limitada per l'espai,  perquè hi ha casos 
com el Marquès de Cubes que si  ben no va restaurar, molts dels seus projectes eren  de creació 
purament historicista.  
 
Ja que als arquitectes espanyols els passava, en general, el mateix  que als seus col·legues francesos, 
que en les seves obres de  nova planta construïen edificis similars als quals  
estaven restaurant, com li va ocórrer a París a Theodore Ballu que va restaurar li Tour Saint Jacques 
que  havia quedat aïllada (Fig. 10), I després va repetir pràcticament la mateixa de nova planta, en la 
qual serveix  als dos edificis de l'antiga Església  i la nova Tinença d'Alcaldia de  Saint  Germain 
l'Auxerroi a París.  
 
Els espanyols van ser en general, uns més altres  menys, fervorosos seguidors de Viollet-Li-Duc i si  bé 
els va haver hiruskianos, aquests es van quedar en  la pura teoria, i no van arribar a intervenir 
decisivament  en els monuments.  
 
Convé  destacar que alguns arquitectes amb formació encara  vuitcentista van realitzar la seva 
activitat ja al segle  XX.  
Narcís Pascual i Colomer. Valencià de *ori- gen, nascut en 1801, primer Director de l'Escola  de 
Madrid i arquitecte d'obra abundant i de gran interès. Seus són el palau de les Corts en  la Carrera de 
Sant Jerónimo, el del Marquès de Sala-  manxola (Avui Banc Hipotecari en el passeig de Reco-  letos) i 
el palauet de Vista Alegre en Carabanchel.  
 
Va ser a més un dels nostres primers restaura-  dauris, que va decorar poc encertadament l'església 
dels  Jerónimos a Madrid, inventant-se la façana i  altres elements. També va dirigir les obres de rem-
 delació de l'antic edifici del Noviciado com a  seu de la nova Universitat central sobre plànols  de F. 
Javier Mariategui. Va morir a Madrid en 1870. 
Aníbal Álvarez Bouquel (1806-1870). Catedràtic  de l'Escola en aquesta primera etapa. Primer de 
tota  una dinastia d'arquitectes. Fill de l'escultor Álvarez  Cubero, va modificar respectuosament 
l'església de Donya María d'Aragó, obra del XVII de  Jorge Manuel Teotocopoulos, per convertir-ho en 
Seu  del Senat.  
 
Manuel Aníbal Álvarez i Amorós. (1850- 1930). Fill de l'anterior. Va treballar en la conservació  de la 
magnífica Església de Sant Martín de Fromista, a  Palència. La va netejar de tot un seguit de 
horrendos  afegits. Aquestes obres  van ser tolerades per l'edifici, que en si  era la maqueta d'un pur 
exemple romànic del  segle XII, a una escala humana i agradable. 
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 A alguns dels arquitectes d'aquesta primera etapa de precursors se'ls ha  pres erròniament per 
restauradors quan eren  realment historicistes. Un dels casos prototípics  d'arquitecte historicista i 
per això té interès citar-ho,  és el de Cubes.  Francisco de Cubes, va néixer en Cubes de la 
Sagra,  província de Madrid en 1826. Autodidacta, va estudiar la  carrera, va aconseguir una pensió a 
Roma, va obtenir un  títol pontifici (el marquesat de Cubes) i va arribar  a senador del regne en temps 
d'Alfonso XII. Va ser un bon arquitecte en  la seva època.  Els seus grans projectes són de nova planta 
i  totalment recreats. La catedral de l'Almudena a  Madrid o l'extraordinari pastiche del Castell de 
Butrón en Gatica, Biscaia, construït a partir de 1869 per als marquesos de Torrecilla traçats tots dos 
amb tècniques  medievals, responen a la seva forma d'entendre l'arquitectura  
al gòtic.   
 
2. EL RESTAURO SEGLE XIX I SEGLE XX 
 
 

Introducció 

 

En la Itàlia septentrional de la segona meitat del segle XIX, sorgeix un gran interès per 

l'arquitectura medieval.  

Comencen amb força els complementaments, les alliberacions, seguint l'exemple francès. Treballen i 

s'especialitzen en Restauració (Restauro dei Monumentu), professors i estudiosos de l'Arquitectura.  

 

La influència violletiana se segueix sentint, en  la cerca de models; es busca la unitat 

estilística s'aprenia en les Acadèmies i en els manuals i  aquesta, dotava a les arquitectes del 

necessari vocabulari per compondre en els diversos estils, fins i tot  en les seves varietats regionals; 

es treballa també per  analogia. La unitat d'estil, com a expressió d'art  genuïna, més que aquella 

històrica i documental, serà la base d'aquests criteris de restauració,  

encara molt influenciats per Eugene Viollet Li Duc,  encara que no tant en la seva racionalitat 

constructiva, i  que es coneix entre nombrosos autors. 

 

En aquest Restauro Stilístico, el concepte de autenticitat  està en la major similitud amb l'estil, 

en  època i lloc, al que s'adscrigui un monument. A la  

pròpia materialitat, no se li concedia gran importancia.  

 

Es tracta d'aconseguir l'estil ideal, a partir de la  unitat formal. Com assenyala Luciani, havia 

d'existir coherència estilística entre els elements arquitectònics de l'edifici.  

Els principis de Viollet estaven ja continguts en Ouatremere de Ouincy, Vitet, Merimeé, Lenoi 

Chamont I no podem oblidar-nos de l'Edicte del Papa  

León XII, signat el 18 de setembre d'1.825, amb  motiu de les propostes per a la basílica de 

Sant  Paolo fuora li Emmuralla de Roma, després de l'incendi, ellla  

mado Manifest del Restauro Stilístico:  

"Cap innovació ha d'introduir-se en les formes i en les proporcions arquitectòniques i cap  

en l'ornamentació del nou edifici, sinó és per  excloure alguna cosa que en èpoques posteriors a  la 

seva primitiva fundació va ser introduïda a capritx de l'època". 

 



 
                                          Rehabilitació: una necessitat social 
                                                                                                                                      Manuel Agustiño Otero 

 

 

 

 

 

 
P à g i n a  10 

 

 

 

Tractats 
 

El problema de la conservació és antic però als  segles XIX i XX s'han produït notables avanços gracias 

al descobriment de mètodes de recerca  no destructius, del desenvolupament de l'arqueologia 

histórica, de la difusió de nous materials per a la  consolidació dels monuments, de les aportacions de 

les  ciències i de la tecnologia en general que han  permès augmentar els controls sobre els 

efectes  produïts per l'envelliment dels materials,  per la contaminació ambiental, o pels usos 

incorrectes, així com la modernització del patrimoni  residencial mitjançant la seva rehabilitació, i la 

implantació de polítiques de conservació dels ambients  

urbans i rurals. Tot això s'ha anat expressant  en la redacció de cartes, convenis,     recomanacions i 

documents per a la preservació del patrimoni cultural i natural, alguns dels quals no han  perdut 

vigència. 

 

La Carta d'Atenes de 1931 va definir les primeres  bases de la conservació dels monuments,  

posant l'accent en la necessitat de sensibilitzar a l'opinió  pública mitjançant l'educació, sobre 

els  beneficis de la cooperació tècnica, tenint com a  precedent les col·laboracions promogudes 

pel  govern grec en la conservació dels seus monuments. 

 

A aquesta Conferència Internacional de perits per a l'estudi  dels problemes relatius a la protecció  i 

conservació dels monuments artístics i históricos, organitzada per l'Oficina Internacional de Museus, i 

les conclusions dels quals constitueixen el text  

de la carta, Leopoldo Torres Balbás va presentar la  

comunicació "La reparació dels monuments  antics Espanyols", en la qual descriu els excessos  en les 

intervencions a diversos monuments per  

mantenir el principi de la unitat d'estil que propugnava  Viollet-Ie Duc en les reparacions als  

monuments gòtics francesos.  

 

Restaurar un monument antic és refer el que d'ell ha estat  

destruït o es troba en mal estat de conservació i  la forma que va tenir o va haver de tenir 

primitivament, deduïda d'altres  anàlogues conservades en el mateix o a un altre edifici, o 

d'estudis  arqueològics.  

Reparar, en canvi, consisteix en conservar tal com ha arribat als nostres dies, limitant-se, quan 

és  necessari per a la seva estabilitat o el seu millor aspecte, a substituir les parts desaparegudes per 

unes altres que no tractin mai d'imitar i confondre’s  amb aquelles.  

 

 

Consolidar un vell edifici es redueix a conservar o mantenir el que d'ell existeix, sense reemplaçar el 

destruït o  deteriorat  pel  temps  o  pels  homes. 
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Aquesta experiència nacional en la conservació de  monuments es va plasmar en la Llei del Ministeri 

d'Instrucció  Pública i Belles arts del 13 de maig de  1933 relativa a la defensa del Patrimoni 

Artístic  Nacional, que va estar vigent fins a 1985 en què es  va donar la nova Llei del Patrimoni 

Històric Español.  

 

L’article 19º de l'anterior llei prohibia "tot intent de  reconstrucció dels monuments, procurant-

se  per tots els mitjans possibles de la tècnica la seva amb 

la conservació i consolidació, limitant-se a restaurar el que  fos absolutament indispensable i 

deixant  sempre recognoscibles les addicions'. 

 

 Cal agregar que en 1931 s'havia produït una de les més  

importants declaratòries en incorporar-se al catàleg  baix salvaguarda estatal, una llista que contenia 

789  edificis i conjunts, religiosos la majoria d'ells,  

així com de llocs d'interès  arqueològic.  

 

En aquest context previ a l'esclat de la Guerra  Civil Espanyola i de la Segona Guerra Mundial, 

en  1935 se signaria a la Casa Blanca el primer Tractat  per a la protecció d'institucions artístiques i 

científiques i monuments històrics dels països americans, més conegut com el Pacte de Roerich, que 

ratificava la neutralitat dels monuments durant els conflictes armats, ja expressada en els Convenis 

de  l'Haia , en l'IV Conveni relatiu a les lleis i usos de la  

guerra terrestre i en l'IX Conveni sobre bombardejos per les forces navals en temps de guerra.  

 

 

El Conveni de l'Haia de 1954  

 

La Guerra Civil Espanyola va originar la preocupació  de l'Oficina Internacional de Museus respecte a 

la  conservació dels monuments, per la qual cosa va promoure la preparació d'un avantprojecte de 

Conveni  Internacional que fos presentat al Consell de l'Assemblea  General de la Societat de Nacions 

en  la tardor de 1938, acordant-se la realització d'una  conferència amb aquest motiu que no 

arribaria a realitzar-se davant els esdeveniments que venien registrant-se a Europa, però que serviria 

de punt de partida per a la redacció del Conveni del 14 de maig de  1954 per a la protecció dels béns 

culturals en  cas de conflicte armat.  En 1952 va ser convocada per la UNESCO (Organització  de les 

Nacions Unides per a l'Educació, la  Ciència i la Cultura), 

 la VII Conferència General que  es va celebrar a París, i a les sessions de la qual va assistir 

una  delegació espanyola a pesar que no era un aquesta-  do membre de l'organització. En el curs 

dels  debats, Toledo va ser un dels exemples citats de  

centre monumental de primer ordre, "al que calia  dispensar una protecció integrar', a més 

per  aquesta data es prosseguia amb la restauració de la  

Catedral de Sigüenza i s'havia creat l'Associació Espanyola d'Amics dels Castells.  

 

Van formar part  de la delegació Rafael Fernández Ouintanilla pel Ministeri d'Afers exteriors, i 

Francisco  

 lñiguez, Comissari General del Patrimoni Artístic,  pel Ministeri d'Educació Nacional. En la definició 
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de béns culturals, que per primera vegada es  recullen els termes, no es va incloure als jardins 

històrics, encara que el suggeriment havia estat feta per la  delegació espanyola.  

 

És sense cap dubte un important instrument  jurídic perquè concentra totes les disposicions  

sobre la protecció dels béns culturals en  cas de conflictes armats. La seva importància radica també 

en què la Conferència General de la UNESCO  

de 1972 no inclou als béns mobles i els Protocols addicionals a les Convencions de Ginebra de  

1977 protegeixen als béns més importants que  constitueixen el patrimoni espiritual dels pobles.  

 

Fins a 1994 són vuitanta-quatre els estats que  són part d'aquesta Convenció.  

En el article 7º s'expressa la necessitat de preparar al  personal militar en temps de pau en el 

respecte als  béns culturals i en la col·laboració amb les autoritats civils per a la protecció dels béns 

culturals.  

 

El text del Article 19º sobre les responsabilitats  dels contendents en els conflictes de caràcter 

no  internacional no va tenir cap modificació, doncs per  aquesta data existia més aviat el temor a un 

nou conflicte internacional entorn de l'alineament bèl·lic de la  

Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i dels Estats Units  d'Amèrica.  

 

Situació que ha canviat a finalitats del segle XX davant el creixement dels  

conflictes interns, per la qual cosa aquest conveni va ser motiu de discussió per a la seva eficaç 

aplicació.  

 

En 1962 es va convocar la primera reunió de les  altes parts contractants per analitzar els resultats 

que s'havien obtingut vuit anys després  de la redacció del Conveni de 1954, en la qual també va 

participar Francisco lñiguez. No havien estat  

grans els objectius aconseguits, tenint en compte  que en aquesta època es produïa una tensió entre 

les dues potències.  

 

El principal problema  era l'aplicació del Conveni doncs solament s'havia  

inscrit la Ciutat del Vaticà, a causa de les  difícils condicions imposades pel seu reconeixement de la 

protecció especial en cas de guerra.  

 

En l'informe de lñiguez es continuava mantenint vàlida la possibilitat de triar alguns 

monuments  religiosos, que a cada zona podrien ser refugis de  béns mobles donada l'eventualitat 

d'un conflicte,  com els monestirs de Poblet i Monserrat a  Catalunya; Sitges per a Castella León; 

Samos per Galicia; Covadonga per a Astúries i León; Estíbaliz per al  

País Basc; Leyre per a Navarra; i, Veruela per a   Aragó, encara que cap d'ells reunia les condi-  

cions de seguretat per complir aquesta funció.  

 

Fins a 1994 estan inscrits en el Registre Internacional de Béns Culturals sota Protecció Especial,  un 

conjunt monumental i vuit refugis: la Ciutat  del Vaticà (1966), un refugi en *Alt-Aussee en Austria 

(1967), sis refugis situats en les comunas de Zandvoort, Heemskertk, Stlenwijkerwold i Maastricht  als 
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Països Baixos (1969) i un refugi central en  Oberrieder  Stollen, en la qual fos Alemanya 

Federal  (1978).  

 

No obstant això, la tendència actual és concentrar els esforços per a la protecció de les catàstrofes 

naturals, que va anar el tema central del Col·loqui sobre la  

protecció del patrimoni arquitectònic contra els  desastres naturals a Europa, (Ravello, 15-17  

novembre 1989), i més encara desenvolupar programes  com Blue Shield (ICOMOS), per prevenir 

conjuntament els imprevisibles desastres causats per la  naturalesa i per l'home.  

 

La Carta de Venècia de 1964  

 

Reconeguda universalment aquesta carta incorpora  en la categoria de monument al patrimoni 

menor i  per tant al patrimoni contextual no monumental, la importància del qual radica que 

constitueix el testimoniatge del desenvolupament d'una societat, és a dir,  

no són l'antiguitat ni la grandiositat els valors a  conservar, sinó el valor documental en si mateix 

que  per la seva tangibilitat interessa a les finalitats didàctiques i de la  

conservació mateixa.  

Incideix en la necessitat de la  col·laboració multidisciplinària, en la importància de la  

conservació dels béns consubstancials als  monuments, en l'ús de tècniques d'eficàcia  

demostrada, en la necessària distinció dels elements  reemplaçats de les parts originals, en  

la documentació integral de les intervencions, i que  les excavacions haguessin de cenyir-se a la 

Recomanació definidora dels principis internacionals que  

han de ser aplicats en matèria d'excavacions  arqueològiques (1956), que es complementa amb  la 

Recomanació sobre la conservació dels béns  culturals que puguin posar en perill l'execució  d'obres 

públiques o privades (1968).  

 

 

Sent el principi més difós d'aquesta carta, el  Article 9º, és a dir, la fi de la restauració és conservar  i 

revelar els valors estètics i històrics d'un  monument i aquesta operació acaba quan se inicia la 

hipòtesi.  

 

El principi de l'autenticitat que  està sancionat en aquest article i en el 6º, és un dels  

temes actuals de discussió, pels canvis de  color i textura que revesteix l'aplicació de matèria-  

els de consolidació per eliminar la deterioració que  presenten els monuments representatius de 

l'arquitectura  moderna construïts en formigó  exposat.  

 

 

En la Conferència de Nara sobre l’Autenticitat en relació amb la Convenció del Patrimoni  

Mundial (Japó 1994), es va acordar que l'autenticitat  és el factor essencial de qualificació dels 

valors  del patrimoni cultural, i que juga un paper funda-  mental en tots els estudis científics, en els 

plans de conservació i restauració, així com en  els inventaris de patrimoni i inscripció en la llista 

del  patrimoni mundial.  
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A partir de la redacció de la Carta de Venècia, sota la gestió del Consell Internacional de Monuments i 

Llocs (ICOMOS) fundada en 1965, les  altres cartes no han fet sinó reescriure alguns  dels seus 

postulats, o ben complementària en diversos tòpics, com la Carta del Turisme Cultural (Bruselas 

1976), la Carta dels Jardins Històrics (Florencia 1982), la Carta Internacional per a la Gestió  del 

Patrimoni Arqueològic (1990), i la Carta per a la  

protecció i la gestió del patrimoni cultural  subaqüàtic (Sofia 1996).  

 

La Carta del Relevantamiento Arquitectònic, que  recentment ha estat el tema central d'una reunió  a 

Nàpols (abril 1999) i que serà confirmada a  Roma, és significativa pel creixement dels  aspectes 

metodològics i tècnics, que incideixen que  

la lectura històrica de l'edifici sigui cada vegada més  minuciosa.  

 

En el context iberoamericà  La repercussió en el continent iberoamericà  

va ser significativa no solament en la redacció de  documents per la re valorització de 

monuments  aïllats, sinó que es van iniciar els esforços i es van dictar mesures legals per a la 

conservació dels  centres històrics, que no són sinó les ciutats colonials fundades al segle XVI durant 

el Virreinato  espanyol, sobre els antics assentaments prehispánics.  

 

En les recomanacions de les Normes de  Quito (Equador 1967), també coneguda com *Medi-  

dónes Tècniques, producte d'una reunió organitzada  pel Consell Cultural Inter americà de 

l’Organització d'Estats Americans (OEA), es va reiterar la  conveniència d'adherir-se a la Carta de 

Venècia  com a norma mundial en matèria de preservació, sense  

perjudici d'adoptar altres compromisos, i estendre  el concepte de monument a les manifestacions 

dels  segles XIX i XX, als testimoniatges de les naixents repúbliques construïts amb els materials de 

l'època,  el ferro i el formigó, fins a la producció 

del patrimoni contemporani. La recomanació  per a la capacitació de personal especialitzat es 

concretaria  anys després, en haver-se preparat a  gairebé 4.000 professionals en matèria de 

conservació  de béns mobles i immobles, a través del Projecte regional per al Patrimoni Cultural Urbà 

i  Natural-Ambiental PNUD/UNESCO, amb seu a  Lima, que es va desenvolupar des de 1976 fins a 

1995.  

 

Però també les recomanacions s'estenien a la  conservació de béns mobles per eliminar els  

riscos del comerç il·lícit de peces del patrimoni  cultural, que comportaria a un acord important  per a 

la seva prohibició en la Convenció de Sant Salvador (1976).  

 

Deu anys després, la Carta de Quito, com així  es coneix a les Conclusions del Col·loqui sobre la  

preservació dels centres històrics davant el creixement de les ciutats contemporànies 

(UNESCO, PNUD, 1977), abordaria el problema particular dels  centres històrics, assentaments 

humans vius  fortament condicionats per una estructura física  

provinent del passat, abandonats d'una banda, i  per un altre, necessitats d'operacions de  

 

revitalització per millorar la qualitat de vida de la seva població.  

En aquest marc, s'han abordat plans de rehabilitació, en particular de ciutats declarades patrimoni de 

la humanitat. 
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Altres cartes en defensa de la conservació del  patrimoni cultural són la Carta de Mèxic (1976) a 

favor  de la pluralitat cultural, la Carta de Machu- picchu (1977) que fa un anomenat a la revisió de 

la  Carta d'Atenes de 1933 (segons els principis d'urbanisme  

establerts en l'Assemblea dels congressos Internacionals d'Arquitectura Moderna) i  

que expressa la seva preocupació en el creixement de les  

ciutats amb el consegüent abandó de les  àrees centrals, i la Carta de Vera creu (Mèxic  

1992): criteris per a una política d'actuació als  centres històrics d'Iberoamèrica, que propugna 

la  creació d'oficines de gestió del centre històric  en coordinació amb cada municipi.  

La Convenció Concernent a la Protecció del  Patrimoni Mundial Cultural i Natural  

El reconeixement a la diversitat cultural es manifesta en la confecció d'una llista del patrimoni  

mundial, tant cultural com a natural, que és el objectiu de la Convenció Concernent a la 

Protecció  del Patrimoni Mundial Cultural i Natural, adoptada  

per la Conferència General de la UNESCO en 1972  i a la qual s'han adherit 140 estats fins a març  de 

1995.  

 

El Comitè del Patrimoni Mundial que és l'òrgan  encarregat de la Convenció compta amb el  

suport dels òrgans consultius, el ICOMOS, la  Unió Mundial per a la Naturalesa (*IUCN), del 

Centre  Internacional d'Estudis per a la Conservació i  

Restauració dels Béns Culturals de Roma  (ICCROM), i del Centre del Patrimoni Mundial de la  

UNESCO creat en 1992.  

 

Les funcions que compleix  són les següents: -determinar la Llista del Patrimoni Mundial integrada 

per béns culturals i natura-  els de destacat valor universal; són centenars de  

llocs culturals (la quarta part de les ciutats inscrites estan a Amèrica Llatina i el Carib) i natura-  

els, sent França i Espanya els països amb més bens inscrits en aquesta llista; - decidir quins dels bens 

seran inscrits en la Llista del Patrimoni Mundial  

en Perill, per la seva situació de risc i pels quals es ha de sol·licitar assistència de la Convenció; 

i, determinar l'assistència internacional a través del  Fons del Patrimoni Mundial. 

   

La catalogació de nous patrimonis implica  nous reptes a la conservació, i comprèn al patrimoni 

tècnic i industrial, l'arquitectura del segle  XX, el patrimoni rural i vernacular i a altres categories 

específiques (vies de comunicació històriques,  creus de camí, molins de vent, llocs 

d'espectacles,  etc.).  

 

El camí de Sant Jaume constitueix una nova concepció de ben cultural, un recorregut  històric amb 

catedrals i esglésies romàniques i  gòtiques, ponts medievals, palaus renaixentistes,  

etc., que travessa desenes de termes municipals.  

 

La protecció del patrimoni vernacular és una línia  d'actuació per conservar la manera natural i 

tradicional en el qual les comunitats han produït el seu  propi habitat, Carta del Patrimoni Vernacle 

construït, versió Jerusalem 1996. 
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La Carta del Restauro  

 

Encara que la primera Carta del Restauro elaborada  en 1931 no tingués cap força legal, en 1972 

el  Ministeri d'Instrucció Pública d'Itàlia va difondre un  

document-normativa d'obligat compliment en  tot tipus d'intervenció, convertint-se la Carta 

del  Restauro de 1972 en un dels documents més  complets per a la restauració de béns mobles 

i  immobles. 

 

Aquesta carta expressava  l'experiència del Instituto Centrale del Restauro de  Roma fundada en 

1939 per Cessés*Brandi qui ho  va dirigir fins a 1960. Renovada íntegrament en  

el seu contingut per la Carta del Restauro de la conservació i restauració dels objectes d'art i 

cultura  (1987), que el seu equipo redactor va estar coordinat per l'arquitecte  

Paolo Marconi, va ser difosa al nostre  país amb una introducció de Mª José Martínez Justicia qui va 

realitzar la traducció. Es completa amb sis  annexos, havent-se incrementat els relatius a 

la  conservació i restauració del llibre, i dels béns  d'arxiu.  

 

Proposa una metodologia bàsica d'intervenció  per als béns d'interès cultural, *guar-  

donant coherència entre el sustento teòric i les  intervencions de consolidació i restauració 

respectuoses, recomanant l'adopció de tècniques i  materials tradicionals que són més 

homogenis  amb les obres que cal salvaguardar.  

 

En l'àmbit nacional aquest sentit val esmentar  el Decret 798 dau a Madrid en 1971, pel qual  

es disposava que en les obres a realitzar en els monuments, conjunts històric-artístics i paratges 

pintorescs expressament declarats com a tals, s'empressin  

en tant que sigui possible els materials i tècniques  

tradicionals  Les Cartes per a la conservació del patrimoni  europeu i de les ciutats històriques. 

 

 

 La Carta Europea del Patrimoni Arquitectònic  (Amsterdam 1975)  

 

Va reafirmar el concepte que el patrimoni arquitectònic europeu és una propietat  

comuna a tots els Estats, expressant la necessitat  de desenvolupar una conservació integrada, 

que  depèn del suport legal, administratiu, financer i tècnic degudament establerts. 

 

 La salvaguarda del patrimoni arquitectònic adoptada a Granada pel Comitè de Ministres del Consell 

d'Europa el 14 de maig de 1985,  es va classificar als immobles d'interès cultural en  

monuments (les realitzacions excepcionals), amb-  junts arquitectònics (grups homogenis de 

construccions) i llocs, és a dir les obres combinades on  

s'aprecia l'acció de l'home i la presència  de la naturalesa, encara que no tots els països classifica el 

seu patrimoni en aquestes tres categories i tampoc la seva gestió depèn d'una sola institució, per  la 

qual cosa les oportunitats per protegir inclusivament el  

patrimoni no inventariat estan contemplades en  les mesures a adoptar en una política de 

conservació definides en el art 10º, I quan es refereix a  

millorar la qualitat de l'ambient urbà o rural. 
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 Una  mesura adoptada en aquest sentit és la recomanació als Estats Membres relativa a la 

protecció  i posada en valor del patrimoni arqueològic en  

el context de les operacions d'urbanístiques d’àmbit urbà i rural (Strasbourg 1989).  

 

La protecció de les ciutats històriques s'ha anat  completant amb altres documents, sent la 

recomanació relativa a la Salvaguarda dels Conjunts Històrics i la seva funció en la vida 

contemporània  (Nairobi 1976), també coneguda com a Carta de Nairobi, un dels documents més 

complets i de major abast en el seu compliment en haver estat  

aprovada per la Conferència General de la UNESCO. Una carta que des de 1975 venia preparant-

se  és la Carta Internacional per a la conservació de  poblacions i àrees urbanes històriques 

també  coneguda com la Carta per a la conservació de les  ciutats històriques (Toledo 1986), i en la 

presentació de la mateixa Michel Parent com a President de  

ICOMOS i redactor, diu que concentra la voluntat  filosòfica i els objectius pràctics. 

 

 Així mateix, a l'empara  de la Declaració de Québec adoptada en  el Col·loqui internacional de les 

ciutats del patrimoni, es va formar en 1993 una Organització de les Ciutats del Patrimoni Mundial 

amb seu en aquesta ciutat, per a la gestió de 81 ciutats patrimoni de la humanitat.  

 

Finalment, la contribució d'aquestes cartes i convenis per la conservació del seu patrimoni 

cultural  no expressa sinó el desig de conservar els testimonis materials de la seva identitat cultural i 

d'elevar la  qualitat de vida dels ciutadans, i és en aquesta línia  

d'actuació en la qual seguiran redactant-se nous  documents. (3) 

 

 

(2) Tratado de rehabilitación Universidad Politécnica de Madrid  Edición Munilla Leira 

(3) XVIII REUNIÓN INFORMAL DE MINISTROS RESPONSABLES DE VIVIENDA DE LA UNIÓN EUROPEA. La Rehabilitació del Parque 

Residencial Existente en la Unión Europea y otros Países Europeos. Toledo, 21 de junio de 2010. 
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3. SOCIOLOGIA I REHABILITACIÓ 
 

Al llarg dels últims decennis s'ha produït al nostre país un avanç econòmic i social desequilibrat, han 

tingut lloc enormes transvasaments de població del camp a la ciutat, produint en aquestes un 

creixement  caòtic i improvisat.  

 

Aquest tipus de desenvolupament basat en un enorme balafiament de recursos ha originat a les 

ciutats i al territori greus danys que han de començar a curar-se ràpid i amb decisió.  

 

Aquest malbaratament, sobretot en el sòl urbà, ha estat notable. Nostres ciutats han crescut 

utilitzant pràcticament la totalitat dels terrenys vacants  per a usos privats, rebutjant els usos públics 

i socials.  

 

Així, el resultat de la planificació urbana ha estat un creixement en taca  d'oli seguit, en va, per les 

infraestructures i els serveis públics  que han resultat escassos i malament distribuïts al territori.  

 

El patrimoni edificat, que representa, igual que el sòl, un capital fix  d'alt valor per a la societat, 

també ha estat malbaratat. 

 

S'han demolit milers d'edificis residencials o industrials en bon aquesta-  

do de conservació, i susceptibles de ser modernitzats per pocs diners, amb  

l'única fi de canviar l'ús del sòl i augmentar la renda de forma espectacular.  

 

Les conseqüències socials d'aquesta actuació són ben conegudes: expulsió  

de la ciutat cap a la perifèria dels habitants allí residents, així com de les  

indústries en què treballen. Aquest procés no només afecta als centres històrics sinó a qualsevol ús 

susceptible de ser substituït per un altre més lucratiu. 

Aquest balafiament social va evidentment unit a un important balafiament  

econòmic realitzat amb la demolició d'edificis ben conservats que el seu sanejament  i modernització 

podia realitzar-se sense necessitat de demolir-los i  amb una despesa molt inferior a la realització de 

noves construccions.  

Aquest pro-  cesso va acompanyat del fenomen dels edificis abandonats a la ruïna tot esperant  

facilitar la captació de plusvàlues. 

  

Amb l'arribada de la crisi econòmica i amb el desenvolupament d'un moviment  

ciutadà combatiu aquest procés queda truncat, i per tant cal renovar completament la política 

urbanística i la política d'habitatge. 
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S'observa un canvi profund en la manera de fer ciutat: ja no es tracta  

de planificar de dalt a baix, sinó tenint en compte els problemes concrets dels ciutadans; ja no es 

tracta de créixer per créixer, sinó de fer  

la ciutat un lloc més habitable, més humà, d'elevar la qualitat de vida, de  

recuperar la ciutat com un lloc on es pugui desenvolupar plenament l'ésser  

humà.  

 

Així sorgeix la nova planificació urbanística democràtica i, dins d'ella, els programes de rehabilitació 

integrada per als centres urbans i els nuclis  

rurals; si ben fins avui, al nostre país, solament s'han realitzat algunes operacions pilot d'aquest tipus. 

Ara bé, què entenem per rehabilitació integrada?  

És aquest un concepte ampli, en el qual tenen cabuda no només  

la degradació edificatoria sinó la socioeconòmica i ambiental, ja que  

el seu objectiu prioritari és la millora de la qualitat de vida de la població a través de la millora de les 

condicions del suport físic existent amb la conseqüent  elevació dels nuclis d'habitabilitat i ús i la 

dotació d'equipaments,  serveis i espais lliures d'ús públic. 

  

Problemes socials al centres urbans 

 

Després d'un breu repàs als estudis pilot de rehabilitació integrada encerregats  per la Direcció 

general d'Arquitectura, podem dir que el procés  anteriorment descrit ha produït una sèrie d'efectes 

molt greus als  centres urbans de les nostres ciutats, com són: 

 la tercialització, la falta d'equipament i zones verdes, la pèrdua de la indústria, la desaparició de la 

vida social, etc; però els problemes sociològics que s'han  

produït podrien resumir-se en els següents:  

 

a) Inexistència d'equipaments i zones verdes  Els canvis d'ús, i la consegüent tercializació, han 

convertit els  centres urbans a les zones amb majors dèficits d'equipament de la  

ciutat; els han convertit en àrees buides a partir del tancament del comerç i de les  

oficines afavorint així la delinqüència.  

 

b) Condicions mínimes d'habitabilitat , la degradació dels edificis tot esperant ser declarats en ruïna 

ha portat a unes deficiències com la falta d'aigua, cambres de bany, calefacció, etc.  

 

c) Progressiu despoblament l'especulació ha portat a expulsar dels centres a grans quantitats 

de  persones, romanent en elles els ancians que pels seus baixos nivells  

de renda no poden adquirir un habitatge digne en la perifèria.  
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Algunes d'aquestes àrees degradades han estat ocupades posteriorment per  

grups de marginats o emigrants que a causa del baix preu dels habitatges  

s'instal·len en elles malgrat les enormes deficiències.  

 

d) Desaparició del comerç i la petita indústria artesanal  

La deterioració econòmica de la població resident, així com el procés de tercializació assenyalat, fan 

que el comerç tradicional i la petita indústria  

desapareguin sent substituïts per activitats més rendibles.  

 

f) Elevat nombre d'habitatges buits  el baix nivell d'habitabilitat, l'actual Llei d'Arrendaments urbans, 

són l'origen  de la gran quantitat d'habitatges buits als centres urbans.  

 

Així, podem concloure que els centres urbans són zones infravalorades amb  

una població envellida econòmicament feble i amb una baixa qualificació  

professional, a més de mancar d'una vida social normal.  

 

Problemes Socials en els nuclis urbans  

 

L'altra cara de la moneda són els nuclis rurals abandonats pels habitants en edat productiva. Aquest 

despoblament, així com el canvi de la producció tradicional agrícola, han tingut els següents 

efectes  socials: 

 

Nuclis despoblats amb una piràmide de població molt envellida  

El fet que els joves hagin emigrat ha deixat a molts d'aquests  

nuclis en una via sense tornada, ja que no existeixen possibilitats de renovació,  

i de no actuar desapareixeran completament. 

  

Deterioració greu al parc edificat  L'abandó dels habitatges i el baix nivell de renda dels ancians fa 

que  els habitatges estiguin en general molt deteriorades i amb freqüència manquin dels  serveis 

mínims (aigua, sanejament, ventilació, etc ... ). 

  

Manca d'equipaments i serveis socials  La reduïda grandària de molts d'aquests nuclis fa que no sigui 

rendible la  instal·lació de serveis socials o equipaments, la qual cosa comporta llargs  desplaçaments 

per acudir a aquests serveis.  

 

La rehabilitació integrada com solució a aquest problemes  

 

La rehabilitació apareix com l'única alternativa per als nombrosos problemes que hem assenyalat, i si 

volem que la ciutat i els pobles  tornin a ser habitables és necessari que partim que els objectius de 
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la rehabilitació siguin elaborats pels propis ciutadans i que aquests els controlin tot el 

desenvolupament de la intervenció.  

 

Els tècnics hauran d'acceptar  el seu paper com a servidors d'aquests grups socials.  

No obstant això, sembla evident que perquè això pugui ser afectiu és necessària una nova legislació 

en matèria d'ordenació del territori que corregeixi els desequilibris entre camp i ciutat, en matèria 

de lloguers que eviti les  enormes diferències existents entre inquilins antics i moderns, ordenació 

d'habitatges socials, permetent l'accés a crèdits a llarg termini i baix tipus d'interès per a la 

rehabilitació d'habitatges.  

 

Paper  del sociòleg als programes de rehabilitació 

  

La qüestió urbana constitueix, com hem anat veient, un dels grans  

problemes de la nostra època; les contradiccions que desencadena es reflecteixen  

en les disciplines científiques que haurien d'intervenir per trobar les solucions que cada vegada es fan 

més urgents. El problema requereix la aportació de les ciències.  

 

Però la parcel·lació especialitzada de les diferents disciplines que intervenen en el planejament urbà i 

en l'ordenació del  territori fan imprescindible tant un treball interdisciplinari coordinat  com el 

renaixement de l'esperit de síntesi com a proposta metodològica  fonamental.  

 

La síntesi sociològica és especialment necessària per a l'estudi de les necessitats socials. 

 

 El sociòleg pot instituir les premisses per la realització concreta de les aspiracions dins del marc de la 

vida urbana quotidiana, i a més satisfer les necessitats dels grans grups dels quals  es fa càrrec la 

societat.  

Si el sociòleg vol contribuir útilment ha de tenir una actitud crítica i forçar amb el seu projecte, fruit 

de l'anàlisi i d'utopia,  el consentiment dels usuaris en el seu propi interès.  

Llavors, quin és el veritable paper dels sociòlegs en els estudis urbans, pedagogs, planificadors teòrics 

polítics? Realment el seu rol no és el d'un  

gurú, sinó la funció suficientment delineada de projectista col·lectiu  

i de dinamitzador d'aquesta col·lectivitat. La seva participació haurà d'estendre's al llarg de  

tot el projecte des dels primers contactes amb el grup implica-  

do al programa fins a la seva completa realització material.  

Vegem, doncs, amb deteniment els diferents nivells, temes i fases de l’estudi en què hauria d'estar 

present el sociòleg.  

 

Nivells d’anàlisi 

 A l'hora d'aproximar-nos a un programa de rehabilitació integrada hem de  

tenir present que el seu objectiu prioritari és la millora de la qualitat de vida dels  

habitants d'aquesta zona que considerem degradada social i econòmica-  

ment; per a això és imprescindible comprendre les causes que van portar a  

aquesta situació i la seva disfuncionalitat actual, ja que si no s'aconsegueix aquesta comprensió  i no 
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es proposa la seva correcció, la simple rehabilitació física tindrà com a resultat una ciutat com un 

escenari de teatre, sense vida social alguna.  

Per tant  es tracta de revitalitzar aquesta zona i reconstruir el teixit social deteriorat.  

En el primer nivell d'anàlisi es pretendrà enquadrar l'àrea d'estudi  

dins del territori, bé sigui a nivell comarcal o provincial segons el cas  

concret.  

 

L'objectiu d'aquesta aproximació serà la realització d'un diagnòstic de la  

problemàtica general de la comarca així com la funció exercida per la  

ciutat en el conjunt.  

 

El segon nivell d'estudi, el municipal, exigeix una major amplitud i profunditat d'anàlisi, ja que haurà 

de diagnosticar la problemàtica general de la  

ciutat i els seus habitants, en temes com a demografia, activitats econòmiques,  

ocupació, serveis socials i equipaments, habitatge, etc. 

  

L'objectiu d'aquest nivell és possibilitar la comparació de la zona d'actuació  

amb la resta de la ciutat i determinar les seves característiques diferencials.  

 

Finalment, s'arribarà a una anàlisi exhaustiva de l'àrea d'estudi que ens  

permeti contestar una llarga sèrie de preguntes, com serien qui viuen  

en aquesta zona?, per què resideixen en ella?, com viuen?, com es guanyen la vida?, com pensen?, 

quines necessitats tenen?, com els agradaria viure en  

el futur?, quins són els seus ingressos?  

 

En definitiva, es tracta de conèixer les característiques de la població tant demogràfiques com a 

econòmiques, els seus desitjos, motivacions i necessitats, així com  

la vida quotidiana a la ciutat, sense oblidar les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la utilització 

diferencial de la ciutat per diferents grups socials, etc 

 

Una política basada en instruments diversificats d’intervenció publica directa i indirecta 

 

Resulta evident, no obstant això, que l'establiment d'aquests nous marcs  

jurídics generals només escassament contribuiria, per si mateix, al desenvolupament  d'uns 

processos de rehabilitació amb l'amplitud i coherència que hem  reivindicat: en efecte, aquests 

només podran ser impulsats mitjançant la creació d'instruments d'intervenció pública directa i de 

protecció pública  

a les actuacions privades que, recolzant-se en amplis recursos financers,  

conformessin una xarxa de «micra-polítiques» diferenciades, adaptades a aquesta complexitat de les 

condicions d'actuació.  
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En aquesta perspectiva, el camp de la intervenció pública directa integraria  

dues grans línies d'actuació -una dirigida a la rehabilitació de patrimoni de propietat pública, i una 

altra, basada en la prèvia adquisició de patrimoni  

privat al costat d'unes altres, de menor incidència quantitativa, consistents en  

la realització d'operacions de rehabilitació sobre edificis de propietat privada, bé en el marc de 

convenis específics, bé a través de procediments d'execució substitutòria. 

 

La primera línia que respondria a unes necessitats l'amplitud de les quals quantitativa no és necessari 

subratllar, no pot ser considerada com una simple «prolongació» dels esquemes d'actuació que han 

enquadrat fins avui  

la major part de les operacions sobre patrimoni públic, que la seva ineficiència ha aconseguit graus 

espectaculars, sinó que hauran d'assumir una  

complexitat molt més elevada, no només en les seves determinacions «físiques»  

sinó també en la seva articulació jurídica i en els seus efectes sobre les condiciones d'ocupació i ús: 

 

perquè, en efecte, la coherència global d'aquestes actuacions dependrà tant de la racionalitat dels 

seus continguts arquitectònics, tècnics, i, per tant, econòmics com de la seva vinculació, en 

molts  casos, a una «normalització» de les formes de tinença (dissolent, per exemple, les relacions 

d'accés diferit a la propietat, regulant les situacions d'ocupació il·legal o irregular ... ), a una 

reorganització de les condicions  d'ocupació (impedint, per descomptat, els encara nombrosos casos 

de desocupació injustificada, però fent possible també, en els casos necessaris,  una redistribució 

dels usuaris que permetés aconseguir unes condicions  

d'habitatge més ajustades a les seves necessitats ... ), i, en fi, a la determinació  

d'unes condicions econòmiques socialment equitatives, i excloents, per  

tant, de tota deformació «assistencial» de les operacions.  

 

El desenvolupament de la segona línia (les dimensions quantitatives de la qual, en una primera 

etapa, dependran probablement més de la capacitat de gestió pública. 

 

Encara que no existeixin, en l'actualitat, estimacions agregades sobre els problemes que afecten  al 

patrimoni públic: la sistematització de la informació parcial avui disponible i el desenvolupament 

d'un  ampli estudi a escala estatal constitueixen, per tant, condicions imprescindibles per un correcte 

plantejament d'aquesta línia d'actuació. 

 

Adquirirà especial rellevància a les àrees  antigues degradades, podent afirmar-se que representarà 

una condició totalment imprescindible de l'estratègia de recuperació d'aquestes zones exigència que 

ha estat assumida, amb extensió i modalitats diferents, en dónes les polítiques de rehabilitació 

desenvolupades als països occidentals.  

 

 

Els objectius i formes d'intervenció seran diferents segons les *condicions d'ocupació dels edificis: 

l'adquisició d'edificis total o majoritàriament desocupats constituirà, en moltes àrees, un requisit 

essencial,  davant la necessitat de disposar d'allotjaments provisionals tant para operacions 

públiques com a privades, de respondre a altres exigències «tàctiques» particulars (com, per 



 
                                          Rehabilitació: una necessitat social 
                                                                                                                                      Manuel Agustiño Otero 

 

 

 

 

 

 
P à g i n a  24 

 

 

 

exemple, proporcionar habitatges a famílies afectades per  actuacions que, per les seves 

característiques, no permetessin el seu allotjament posterior al mateix edifici), o d'estimular la 

«revitalització» de determinades  àrees marginals mitjançant la incorporació de nous residents, etc. 

Ara  bé, no és necessari indicar que el desenvolupament d'operacions d'aquest tipus dependrà  de les 

característiques específiques de la «oferta» a cada àrea, encara que,  segons dades disponibles, pot 

estimar-se que en nombroses àrees antigues  

l'adquisició d'edificis en aquestes condicions -relativament abundants,  

a més, a certes ciutats- resultaria avui econòmicament racional, degut a la gairebé generalitzada 

aplicació de nous instruments urbanístics reductors de les expectatives de rentabilizació especulativa 

i als propis efectes de la crisis immobiliària. 

 

La rehabilitació pública d'edificis ocupats que, per descomptat, requerirà  

l'establiment d'acords previs amb els seus ocupants, respecte a les ambicions de l'operació 

constituirà una via necessària quan es superposin i en la pràctica se superposaran freqüentment unes 

condicions de deterioració particularment accentuades i unes fràgils situacions soci-econòmiques 

dels usuaris, i resultarà imprescindible quan, al costat d'aquests  problemes, els edificis presentin a 

més unes característiques que exigeixin la seva  reestructuració interior, i/o la reducció del nombre 

d'habitatges amb la finalitat d'aconseguir  allotjaments de superfície adequada (encara que, en certs 

casos,  

aquesta via de rehabilitació pública podrà trobar-se a més justificada per raons urbanístiques o 

culturals, o motius d'ordre operatiu).  

 

 

No obstant això, la possibilitat d'obtenir per a un i un altre tipus d'operacions Públicas unes 

condicions de partida econòmicament racionals (podent pre-veure's, fins i tot en grans ciutats, el seu 

desenvolupament amb costos totals de adquisició i rehabilitació interiors en un 20-30 per 100 al 0,9 

del mòdul, això  és, al preu de l'habitatge públic de nova construcció situada gairebé sempre en àrees 

perifèriques), no és suficient per garantir la seva coherència global: perquè des de la perspectiva 

d'una esquerra que pretén no només rebasar les més evidents limitacions dels toscs esquemes que 

han enquadrat fins avui les «promocions oficials», sinó que es proposi, a més, obrir  noves vies, que 

parteixin de la mateixa crisi de les experiències desenvolupades  per les social-democràcies 

europees, serà indispensable començar a definir  uns marcs capaços de maximitzar la «eficiència 

social- dels recursos públics, superant els enfocaments i les pràctiques- que confinen l'habitatge 

pública al camp de les «polítiques assistencials».  

 

Així, aquesta nova regulació de l'ús dels habitatges de rehabilitació pública (paral·lela, òbviament, a 

la de l'ús dels habitatges de nova construcció), tingues que establir un extens i articulat ventall 

d'ajudes, capaces d'ajustar-se  a cada situació i modificar-se al llarg del temps, impedir qualsevol  

possibilitat d'utilització especulativa dels habitatges, permetre una redistribució dels usuaris dins de 

l'estoc públic (per exemple, segons l'evolució  de la composició familiar) motivacions que subratllen 

clarament els  avantatges de l'arrendament- i hauria d'establir, a més mesurades de  participació 

directa dels usuaris en el desenvolupament de les operacions i en la gestió posterior. 
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A Gran Bretanya, l'adquisició d'habitatges inadequats per a la seva rehabilitació es 

desenvolupa  sobretot en els marcs de les Housing Action Areas: a través d'aquesta via es van 

adquirir, només en el període 1974·1977, unes 62.000 habitatges (excloent Escòcia), cf. S. Merrett, 

State Housing in England, RKP, London, 1979.  

 

A França i a Itàlia aquesta línia d'actuació ha aconseguit un menor seguiment, per motius diferents: a 

França, a causa de les concepcions netament privatitzadores  

Escombren (el que ha provocat perceptibles distorsions socials en el desenvolupament de la política 

de rehabilitació), i a Itàlia pel bloqueig imposat als procediments expropiatoris prevists per la Llei del 

Sòl de 1977, així com per l'emergència d'accentuades disfuncionalitats  administratives en 

l'articulació de les intervencions públiques. 

 

Una politica recolzada en nous instruments de gestió publica 

 

La mateixa línia d'argumentació fins ara desenvolupada condueix, directa-  

ment, a subratllar una altra de les «condicions estructurals» de la nova política:  

la necessitat d'establir -com a motor d'aquestes línies d'intervenció i protecció pública uns amplis, 

flexibles i eficients mitjans de asesoraments i gestió.  

 

En aquest aspecte, pot dir-se que sense aquests mitjans -innovadors respecte a les  

polítiques d'habitatge de cort tradicional- només cal preveure un desenvolupament  de la promoció 

pública limitat i ineficient en les seves implicacions, i, en  

el camp de les actuacions privades, només operacions d'escassa entitat o  

dirigides per fortes expectatives de rendibilitat.  

 

En particular, pot afirmar-  es que en aquest últim camp, i en el cas d'edificis ocupats (tant en 

propietat com en arrendament), la complexitat dels passos requerits per a l'assemblatge  

d'una operació dissuadiria o bloquejaria la majoria de les iniciatives a pesar fins i tot de l'existència 

d'ajudes econòmiques quantioses  si no existís la possibilitat de deleguen la gestió en serveis 

especialitzats serveis que sorgiran, previsiblement, en l'esfera privada, quan es conformi  un 

«mercat» de rehabilitació suficientment ampli, però que en  

la fase d'enlairament d'aquesta política hauran de presentar necessàriament un carácter públic.  

 

Però la creació i el funcionament d'aquests serveis de gestió tant en  

el camp de les actuacions públiques com en el de les privades comportarà,  

sens dubte, més dificultats que les derivades del previ establiment dels  

marcs normatius i financers de les actuacions.  

En efecte, aquests nous  serveis hauran de posseir l'articulació interna i flexibilitat necessària 

per  afrontar la gestió de tota aquesta multiplicitat de «passos» que comporten les ope-  

racions de rehabilitació, la qual cosa exigirà una conformació complexa, que incorpore tant elements 
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propis del social com a diferents mitjans técnics i administratius; i, a més, hauran de ser capaços de 

respondre  a demandes externes, sinó de generar i impulsar iniciatives, de ex-  

tendir i organitzar, en suma, la pròpia demanda social per aquestes actuacions  

aconseguint una eficiència empresarial que maximitzi la rendibilitat social  

dels recursos  públics.  

 

Una política recolzada en nous instruments de gestió publica 

 

La mateixa línia d'argumentació fins ara desenvolupada condueix, directament, a subratllar una 

altra de les «condicions estructurals» de la nova política:  la necessitat d'establir -com a motor 

d'aquestes línies d'intervenció i protección pública uns amplis, flexibles i eficients mitjans de 

asessorament i gestió.  

 

En aquest aspecte, pot dir-se que sense aquests mitjans -innovadors respecte a les  

polítiques d'habitatge de cort tradicional- només cal preveure un desenvolupament de la promoció 

pública limitat i ineficient en les seves implicacions, i, en  

el camp de les actuacions privades, només operacions d'escassa entitat o  

dirigides per fortes expectatives de rendibilitat.  

 

En particular, pot afirmar-se que en aquest últim camp, i en el cas d'edificis ocupats 

(tant en propietat com en arrendament), la complexitat dels passos requerits per a 

l'assemblatge  d'una operació dissuadiria o bloquejaria la majoria de les iniciatives a 

pesar fins i tot de l'existència d'ajudes econòmiques quantioses  si no existís la 

possibilitat de que deleguen la gestió en serveis especialitzats serveis que sorgiran, 

previsiblement, en l'esfera privada, quan es conformi un mercat de rehabilitació 

suficientment ampli, però que en  la fase d'enlairament d'aquesta política hauran de 

presentar segurament un carácter públic.  

Però la creació i el funcionament d'aquests serveis de gestió tant en  

el camp de les actuacions públiques com en el de les privades comportarà,  

sens dubte, més dificultats que les derivades del previ establiment dels  

marcs normatius i financers de les actuacions.  

 

En efecte, aquests nous  serveis hauran de posseir l'articulació interna i flexibilitat necessària 

per  afrontar la gestió de tota aquesta multiplicitat de «passos» que comporten les operacions de 

rehabilitació, la qual cosa exigirà una conformació complexa, que incorpore tant elements propis 

del social com a diferents mitjans técnics i administratius; i, a més, hauran de ser capaços 

responder a demandes externes, sinó de generar i impulsar iniciatives, de extendir i organitzar, en 
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suma, la pròpia demanda social per aquestes acuaciones aconseguint una eficiència empresarial 

que maximitzi la rendibilitat social  dels recursos públics. 

  

Una política encativadora de la racionalitat tècnica de eficiència productiva  

  

La defensa de la racionalitat econòmica de la rehabilitació constitueix, com  

és notori, un dels arguments estructurants de l'estratègia urbana i  

política en què s'inscriuen aquestes notes (criteri que, dit sigui de pas, no  

pot ser entès de forma aïllada sinó articulat als restants components socials, urbanístics, 

culturals  que han conformat aquesta estratègia).  

  

En efecte, és aquesta articulació de determinacions econòmiques, socials, polítiques, 

urbanístiques,  etc., la qual cosa defineix precisament el caràcter global ment alternatiu d'aquesta 

estratègia enfront dels models de producció i utilització capitalista de la ciutat predominants en les 

últimes dècades, models que no només han generat vasts processos de dilapidació del capital fix 

social constituït  per la «ciutat existent», sinó també accentuades i creixents desigualtats socials en 

l'ús  del patrimoni residencial i urbà, distorsions de les formes de vida quotidiana, etc. Cf. el vol. 

El  balafiament  immobiliari, Ed. G. Gili, Barcelona, 1979. 

 

Ara bé, aquesta exigència econòmica que haurà d'impregnar, en primer lloc, la definició dels 

diferents canals de la política de finançament, com  s'ha subratllat tantes vegades en els punts 

anteriors es vincularà, de forma determinant, a la coherència tècnica i productiva de les actuacions, 

amb condicions que requeriran el desplegament d'una extensa, eficient de la rehabilitació 

d'habitatge.  

 

En efecte, en l'actual context tècnic-productiu del sector construcció  

(bolcat cap a la nova edificació  i amb àmplies deficiències, conegudes no només pels professionals, 

sinó també, i traumàticament, per extenses capes d'usuaris), el desenvolupament d'uns processos de 

rehabilitació amb  aquestes condicions dependrà de la creació i aplicació de tecnologies específiques, 

diferents en gran manera de les utilitzades actualment i amb continguts diversificats (tecnologies de 

restitució, de «conservació», de integració, de substitució, així com de la producció de nous em-  

déu auxiliars, sistemes de diagnòstic i control, maquinària, etc.  

 

Però, s’ha de tenir en compte que el desenvolupament d'aquest entramat de suports  tècnics haurà 

de recaure, fonamentalment, en el sector privat, exigirà, sens dubte, potents iniciatives públiques 

que sobretot en una primera etapa- accelerin la seva conformació i  

garanteixin la seva cohesió i racionalitat (com ha demostrat, per exemple, l'experiència  

del Pla de construcció i altres organismes tècnics francesos, que  des de començaments dels 70 amb 

resultats significatius, el desenvolupament tecnològic i productiu de les operacions de rehabilitació).  

 

Però, al costat d'aquestes línies d'intervenció, incentivadores i complementàries  

del desenvolupament del sector privat, aquesta "política tècnica haurà d'incloure, a més,  

altres iniciatives plenament enquadrades en el camp públic, dirigides, per exemple,  
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a la promoció i realització de recerca de base, aplicada i experimental, a la definició de normes 

tècniques i constructives, a la creació  de centres de diagnosis, consulta i control tècnic, a 

l'organització i difusió de mitjans d'informació, a l'establiment de noves orientacions i  

marcs de formació (a tots els nivells, des de les escoles de formació professional a l'ensenyament 

superior), etc.  

 

Aquesta perspectiva d'intervenció pública planteja, no obstant això, la necessitat  

de depassar l'àmbit propi de la política «tècnica», impulsant mesurades en-  

quadrades en altres polítiques sectorials, capaces d'incidir en la reconversió  

i adaptació de l'estructura empresarial i productiva del sector construcció.  

Efectivament, si aquesta estructura resulta ja patent inadequada cara  

a la mateixa redefinició de la política de nova edificació (encara que els fenòmens  de la crisi i la 

desocupació semblin desdibuixar, en una visió precipitada,  

els profunds des ajustaments productius i laborals de la seva organització interna), encara més 

distorsions generaria en el desenvolupament dels processos de rehabilitació, la racionalitat 

econòmica dels quals i la seva coherència tècnica dependran,  

en bona mesura, de la configuració d'un nou sistema empresarial, amb  

un elevat dinamisme, una àmplia articulació de competències tècniques, i  

una accentuada  qualificació orgànica i flexibilitat operativa.  

 

 

Construcció d’una política de rehabilitació urbana 

 

Aquesta metodologia de la rehabilitació urbana que pot recolzar-se  

ja en algunes interessants aportacions, conceptuals i pràctiques, sobretot  

en determinades experiències europees haurà de superar els esquemes  

fins avui aplicats en la expansió de la ciutat contemporània, sobre les limitacions no sembla necessari 

insistir, en aquest context. I, partint  d'aquesta revisió critica, haurà de definir uns marcs que 

permetin assemblar entre sí el projecte urbà i els processos reals de construcció i ús social  de la 

ciutat, això és, que articulin, a través de malles de relacions necessàriament complexes, propostes i 

formes de gestió, variables econòmiques i escales temporals, decisions polítiques i demandes socials, 

permetent, per a això, un ajust continu de la congruència d'objectius. 

 

Perquè, en suma, aquesta nova metodologia deurà proporcionar uns instruments capaços d'afrontar, 

d'una manera concreta, els  problemes concrets que s'agreguin en cada actuació de rehabilitació 

(entenent aquesta exigència de concreció en un sentit: és a dir, en concret com a síntesi de 

determinacions múltiple, com a confluència d'aquestes  

determinacions diferenciades, arquitectòniques, urbanístiques, jurídiques,  socials, econòmiques que 

marcaran l'especificitat de cada operació). 

  

Però, des de les perspectives de la tendència de la «esquerra urbanística» en què  

situa aquesta argumentació, ha de destacar-se, a més, que el propi caràcter innovador dels objectius 

polítics generals que defineixen el horitzó de l'estratègia urbana proposta incrementarà notablement 

la complexitat  del seu desenvolupament efectiu. Perquè, d'acord amb aquests objectius generals, 
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la  política de rehabilitació hauria d'inscriure's en un procés global de redefinició de les polítiques 

urbanes i territorials, i, especialment, de la política de habitatge en el seu conjunt. I, dins d'aquest 

procés la conformació d'un nou model econòmic induint una reutilització generalitzada del capital fix 

social urbà, reduint progressiva-  

ment la incidència de les rendes parasitaries i els fenòmens de balafiament  

immobiliari sinó que hauria d'impulsar també una transformació de les  

relacions socials, disminuint radicalment les accentuades desigualtats  de tot tipus actualment 

existents en l'ús del patrimoni residencial i urbà, integrant d'una manera progressiva l'habitatge en el 

camp del salari  social, estimulant l'agregació de noves formes de demanda social organitzada, 

fomentant la participació i la gestió col·lectiva, difonent, en fi,  valors alternatius als induïts pels 

sistemes de producció i ús capitalista de la ciutat» fins avui dominants. 

 

Aquest horitzó estratègic planteja, efectivament, uns problemes extraordinàriament complexos, 

determinats, en primer lloc, per les pròpies dificultats que comportarà l'imprescindible procés de 

ruptura política amb  els mecanismes heretats de l'Estat franquista.  

 

 

En segon lloc, per les dificultats amb que s’enfrontarà  l'articulació d'una política alternativa, ja que, 

en la situació actual, no cap ja plantejar unes vies orientades pels models clàssics configurats per les 

experiències de govern de les socialdemocràcies europees,  

que fa només uns anys constituïen el quadre de referència de la cultura urbanística avançada al 

nostre país.  

 

En efecte, l'aplicació d'aquests models  es trobaria bloquejada, ja inicialment, per les severes 

restriccions que la  crisi econòmica imposa a una expansió voluminosa de la despesa pública.  

 

El deure de conservació i la ruïna urbanística: marc Jurídic 

 

El deure de conservació en la constitució 

Certament, la Constitució Espanyola fa referència explícita en  

dos articles  atinents  als principis rectors de la política social i econòmica, dins del Títol I dedicat als 

drets i deures fonamentals a les  matèries pròpies del deure conservar el medi ambient i el 

patrimoni  històric i cultural:  

 

Art. 45.1. Tots tenen el dret a gaudir d'un medi ambient  adequat per al desenvolupament de la 

persona així com el deure de conservar-lo. 

   

Art. 45.2. Els poders públics vetllaran per la utilització racional de  

tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat  de la vida i defensar i 

restaurar el medi ambient, recolzant-se en  la indispensable solidaritat col·lectiva.  
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El Reial decret 2329/1983, de 28 de juliol, sobre protecció a la rehabilitació del patrimoni residencial i 

urbà, introdueix la novetat històrica -que no estarà exempta de doctrines  

jurídiques oposades- de subvencionar la rehabilitació, també, d'edificis declarats en estat  ruïnós, 

encara que no estiguin catalogats; amb el que supera i deroga els inútils Decrets 375 i  

2555 de l'anus passat.  

 

No obstant això, encara manté l'ambigüitat sense matisos del drama de  

l'ordenació urbanística  que exclou, d'altra banda, al 90 del patrimoni edificat «no conforme»  

amb els milers de plans encara vigents, i fins i tot nous, que segueixen repetint a cegues  l'article 

60 de la Llei del Sòl. 

 

Art. 46. «Els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni 

històric, cultural i artístic  dels pobles d'Espanya i dels béns que ho integren, qualsevol  

que sigui el seu règim jurídic i la seva titularitat. La Llei penal sancionarà  

els atemptats contra aquest patrimoni.  

La Constitució regula, doncs, el deure conservació del patrimoni com un doble haver d'en dos nivells.  

 

En un primer nivell, estableix l'haver  dels poders públics, el qual informarà la seva actuació, la 

pràctica judicial i el desenvolupament legislatiu positiu d'aquest principi rector de la política  

social i econòmica (art. 53.3 Const.); en tal forma que ells reconeguin, restingues i garanteixin la 

conservació del patrimoni i promoguin el  enriquiment de tots els béns que ho integren, qualsevol 

que sigui la seva titularitat  o règim jurídic.  

 

Així com, en el mateix feix de deures positius dels poders públics, hauran d'aquests articular 

mitjançant la legislació penal les sancions que corresponguin als atemptats contra el patrimoni, fins i 

tot la de  restaurar, reparar o reposar l'ordre o el ben danyats o conculcats.  

 

En aquest  nivell de deures legislatius positius del poder públic, es tindrà present  

que la funció social el interès general del dret de propietat delimitaran  

les facultats del seu exercici privat i conferiran o configuraran el contingut  

normal, econòmic i social d'aquest dret individual; no impedint això  

que, quan existeixi causa justificada d'utilitat pública o interès social, els  

poders públics que així ho apreciïn podran alienar forçosament la pro-  

pietat, el seu contingut normal i els seus drets, mitjançant indemnització i amb-  

formi a la Llei (art. 33.3 Const.), si amb això es garanteix millor la funció social dels béns.  

 

La potestat d'intervenció dels poders públics en la propietat  privada, orientada a garantir i establir el 

marc de llibertats en què la activitat de cadascun es dirigeixi al ben comú superior de la col·lectivitat 

tota, és  una funció pública que aquells han d'exercir com a salvaguarda de l'Estat  Social de Dret; no 

només mitjançant la delimitació del mateix contingut normalment del feix de facultats d'ús i 

disposició de la propietat sinó per obligar al propietari a conservar els seus béns patrimonials, mentre 

que aquests  compleixen una funció social a la qual el seu ús indegut no ha de sostreure'ls (ja no és el 
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dret sense limitacions del propietari que  

pot fer amb els seus béns el que li convingui, arts. 348 i 350 C. c.).  

 

Quant l'ús, abús o conservació dels béns sigui indegut, respecte al que  

correspon a la seva funció social i al contingut dels seus deures, l'autoritat  

exercirà la seva potestat d'intervenció, entre unes altres, mitjançant ordres d’execució per obligar a 

fer.  

 

Fins i tot, quan la propietat els danyi o atempti  contra ells podrà ser sancionada pels poders públics i 

ser expropiada  (arts. 33.3 i 46 Const.; 66 LS i 24 LPHA).  

En un segon nivell, la Constitució regula els deures positius de  

conservació de la propietat privada quant a l'exercici del dret  essencial de gaudir i disposar (art. 348 

C. c.) de la mateixa, conforme al seu contingut  

essencial constitucional (art. 53 Const.) i al contingut normal, atorgant les lleis que emanen dels 

poders públics per delimitar aquest  

contingut en virtut de la funció social del dret a la pro-  

pietat i a l'herència.  

 

Dins d'aquest contingut normal, configurat per les  Lleis -i pels Planes d'Urbanisme, en el nostre cas- 

les facultats per a l'exercici  del dret de propietat vénen encadenades, al  

compliment dels deures i funcions socials que legitimen l'exercici  

de la seva creació, de la generació o gènesi de la seva pròpia existència  

real (recent, històrica, heretada), del seu manteniment i conservació física  

adequada per ser útil, així com del seu ús i gaudi com ben disponible i  

patrimonizable  privadament.  

 

 

La causa pública de la imposició d'aquest deure conservació no deixa  de ser vuitcentista, estètica 

econòmica com correspon a la literatura primera que inicia les ordenances de  

policia urbanística. 

 

 L'art. 181 LS diu:  

 

Els propietaris de terrens urbanitzacions d'iniciativa particular, edificacions i cartells hauran de 

mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públics. 

  

Els Ajuntaments i, si escau, els altres organismes competents, ordenaran d'ofici o a instàncies de 

qualsevol interessat, l'execució de les  obres necessàries per conservar aquelles condicions.  

Ordenis d'execució" per a la conservació d'aquestes condicions que, segons  

l'art. 182.2  LS, només podran ser pagades pels propietaris si es contuveiessin en el límit del deure 

conservació que els correspon i per  l'entitat que ho ordeni quan ho depassin per obtenir millores de 

interès genera!. 
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 Per contra, apareix també, com a deure positiu de fer de la pro-  

pietat, l'obligació de fer el necessari per conservar la casa o el ben  

creat o heretat; i, per tant, com haver d'obligació de no fer mal,  

de no destruir-ho o no inutilitzar-ho, puix que, en aquest cas, deixaria de complir  

la funció social per la qual va ser legitimat en el seu gènesi, creació, explotació i vida útil.  

 

Aquest deure positiu de conservació i manteniment dels  

béns patrimonials crea, doncs, el corol·lari del deure la negació del deure  a destruir o danyar la cosa 

pròpia, com un deure impedir el exercici d'un presumpte dret a arruïnar, danyar o inutilitzar.  

 

Multes per no conservar i reparar 

 

La pràctica totalitat de la jurisprudència sobre  ruïnes- article 562 del vigent Codi Penal que, encara, 

segueix dient:  el que intencionadament i per qualsevol mitjà destruís, inutilices o danyés una cosa 

pròpia d'utilitat social o de qualsevol altra  

manera la sostragués al compliment dels deures legals impostos  

en servei de l'economia nacional serà castigat amb les penes d'arrest  

major i multa corresponent. (4) 
 

 

Ajudes institucionals a Espanya per a la rehabilitació 

 

La Rehabilitació Edificatòria a Espanya es el programa que té per objecte el finançament de l'execució 

d'obres i treballs de manteniment i intervenció en les instal·lacions fixes i equipament propi, així com 

en els elements i espais privatius comunes, dels edificis de tipologia residencial col·lectiva. 

 

Les actuacions d’intervenció a edificis i instal·lacions, estan dirigits a millorar el seu estat de 

conservació, garantir l’accessibilitat i millorar l’eficiència energètica. Els immobles hauran de tenir 

una antiguitat abans de 1981 i al menys el 70% de la seva superfície ha de tenir us residencial de 

habitatge habitual dels seus propietaris o llogaters. 

 

 
(4)  Tratado de rehabilitación Universidad Politécnica de Madrid  Edición Munilla Leira 
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Tipologies de subvencions 

 

En base a la informació donada per Comunitats Autònomes, trobo què és i quines diferents tipologies 

podem diferenciar. 

 

a) Rehabilitació de l’edifici  

b) Rehabilitació de l’habitatge 

c) Àrees de rehabilitació de barris i centres històrics 

d) Transformació d’infrahabitatge 

e) Rehabilitació autonòmica 

f)   Ajudes especials 

a) Rehabilitació de l’edifici 

 

Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis.  

Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns: escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals 

comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica, de gas; 

l’endreçament de: antenes, aparells d’aire condicionat, etc. 

Accessibilitat: instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin i supressió de barreres 

arquitectòniques en escales i vestíbuls. 

 

Rehabilitació energètica: reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis.  

 Façanes, cobertes, mitgeres i celoberts. 

 Terrats verds. 

 Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar. 

 Posada en marxa de plaques solars obsoletes. 

 Aigua directa sanitària. 

 Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més 

eficients. 
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b) Rehabilitació de l’habitatge 

 

Les que proporcionin condicions mínimes respecte a la seva superfície útil i programa, distribució 

interior, instal·lacions, serveis higiènics i instal·lacions de cuina, ventilació, il·luminació natural i 

ventilació. 

Les que tinguin per objecte la reducció del consum energètic i la millora de les condicions acústiques 

de l'habitatge, entenent per aquestes les d'adaptació dels tancaments als paràmetres que exigeixen 

les respectives normatives vigents. 

Les que permeten l'adaptació a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions o aquelles que tinguin 

per finalitat l'accessibilitat universal, i en concret les obres d'adaptació dels habitatges a les 

necessitats de les persones amb discapacitat o de persones majors de 65 anys, o aquelles que tinguin 

per finalitat la supressió de barreres arquitectòniques; i,  

L'ampliació de l'espai habitable acord amb el que disposa el planejament urbanístic, sempre que la 

superfície útil resultant no excedeixi de 90 m2 (120m2 en Andalusia) 

 

c) Àrees de rehabilitació de barris i centres històrics 

 

En aquest cas les persones propietàries d'immobles en els quals resideixin famílies que 

majoritàriament tinguin uns ingressos familiars inferiors a 2,5 vegades l'IPREM o bé que estiguin 

desocupades, podran percebre una subvenció màxima equivalent a 30.000 € per cadascuna de les 

habitatges resultants de l'actuació. 

Si es tracta d'edificis en lloguer o desocupats, el propietari aportarà almenys el 30% del cost total de 

l'actuació, podent sol · licitar per a això un Préstec Qualificat. 

 

Si després de l'actuació dels habitatges queden buides es destinaran a lloguer, per un període de 10 

anys, i es reservaran a llogaters amb ingressos menors a 2,5 l'IPREM. 
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d) Transformació d’infrahabitatge 

 

Aquesta figura persegueix millorar substancialment les condicions precàries d'allotjament en zones 

urbanes amb nuclis d'infrahabitatge, mitjançant la combinació d'obres de rehabilitació, nova planta, 

urbanització i treball social, de manera que es propiciï el manteniment de la població resident. 

Aquest programa es regula en l'en la secció 2a del capítol VII del títol II, del Pla Concertat d'Habitatge 

i Sòl 2008-2012, aprovat mitjançant el Decret 395/2008, de 24 de juny i en la redacció en el Text 

Integrat del mateix, aprovat en l'Ordre de 7 de juliol de 2009, i en l'Ordre de 26 de gener de 2010 de 

desenvolupament i tramitació de les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat 

d'Habitatge i Sòl 2008-2012 

 

e) Rehabilitació autonòmica 

 

És un programa que ofereix ajudes a famílies amb recursos limitats perquè promoguinactuacions de 

conservació i millora dels seus habitatges en aquells municipis declaratsde Rehabilitació Autonòmica. 

 

Es regula en la secció 3a del capítol VII del títol II, del Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-2012, 

aprovat mitjançant el Decret 395/2008, de 24 de juny i en la redacció en el Text Integrat del mateix, 

aprovat en l'Ordre de 7 de juliol de 2009, i en l'Ordre de 26 de gener de 2010 de desenvolupament i 

tramitació de les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat 2008-2012 i en l'Ordre de 9 

de novembre de 2011, per la qual es modifica l'Ordre de 26 de gener de 2010, de desenvolupament i 

tramitació de les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat d'Habitatge i  Sòl 2008-

2012 i es realitza la convocatòria pública d'ajudes a persones inquilines per a l'any 2011. 

 

f)  Ajudes especials 

 

 Habitatges i edificis en àmbit rural, històric i dels camins de Santiago: L'immoble ha d'estar en 

l'àmbit rural, històric o dels camins de Santiago, actuacions protegibles: 

 Rematada de façanes i closques. 

 Rehabilitació d'edificis o habitatges. 

 Reconstrucció d'edificis i habitatges. 
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Els habitatges es destinaran a habitatge habitual i permanent durant 5 anys com a mínim amb les 

excepcions previstes en l'article 6 per al supòsit que es destini a lloguer o es realitzin per gallecs 

residents a l'exterior de la comunitat autònoma. 

- El pressupost de contracta de les obres protegibles amb IVA. Les despeses generals i benefici 

industrial inclosos en aquest pressupost, no podran superar el 19% del pressupost d'execució 

material de les obres. 

- Les despeses d'honoraris professionals, taxes de llicència, tributs i qualsevol altra despesa 

necessària per a l'execució de les obres protegibles fins a un límit del 10% del pressupost assenyalat 

en l'apartat anterior. 

Els preus de les partides d'obres s'han d'ajustar als preus mitjans de mercat, podent prendre com a 

referència la base de dades de Construcció de Galícia, BDC-Galícia, promoguda per l'Institut Gallec de 

Vivenda i Solament, en col·laboració amb l'Institut Tecnolóxico de Galícia, o el catàleg de preus de les 

unitats d'obra, previst en la disposició addicional d'aquest decret. 

 

 Ajudes extraordinàries per el terratrèmol  de Lorca. 

- Sol · licitud d'ajuda per a reconstrucció o reparació d'habitatges sinistrats. 

- Declaració responsable. 

- Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys 

causats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca, Múrcia. 

- Correcció d'errors del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents 

per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca, 

Múrcia 

- Decret 68/2011, de 16 de maig, pel qual es regulen les ajudes per a la reparació i reconstrucció dels 

habitatges afectats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011, en el municipi de Lorca 

- Decret núm. 92/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les ajudes per al lloguer d'habitatges i 

reposició d'estris dels habitatges afectats pels moviments sísmics, esdevinguts el 11 de maig de 2011, 

al municipi de Lorca. 

 

- Sol·licitud d'ajuda per al lloguer d'habitatge habitual. 

- Sol·licitud d'ajuda per a la reposició d'estris de primera necessitat de l'habitatge habitual. 
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- Correcció d'errors del Decret núm. 92/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les ajudes per al 

lloguer d'habitatges i reposició d'estris dels habitatges afectats pels moviments sísmics, esdevinguts 

el 11 de maig de 2011, en el municipi de Lorca. 

- Decret núm. 273/2011, de 23 de setembre, pel qual es modifica el Decret 68/2011, de 16 de maig 

pel qual es regulen les ajudes per a la reparació i reconstrucció, dels habitatges afectats pels 

moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011, en el municipi de Lorca, i s'estableix un nou 

termini de presentació de sol·licitud d'ajuda. 

 

Comparativa de les subvencions donades en Espanya. 

Las actuacions que es consideren subvencionables son: 

Es consideren actuacions subvencionables per a la conservació, les obres i treballs que s'escometen 

per esmenar les següents deficiències: 

- Les detectades, amb caràcter desfavorable, pel «informe d'avaluació de l’edifici» o informe 

d'inspecció tècnica equivalent, relatives a l'estat de conservació de la fonamentació, estructura i 

instal·lacions. 

- Les detectades, amb caràcter desfavorable, pel «informe d'avaluació del edifici» o informe 

d'inspecció tècnica equivalent, relatives a l'estat de conservació de cobertes, terrats, façanes i 

mitgeres o altres elements comuns, quan es realitzin en edificis declarats Béns d'Interès Cultural, 

catalogats o protegits, o situats dins conjunts historicoartístics, o quan no concorrent aquestes 

circumstàncies, s'executin simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i 

sostenibilitat que resultin subvencionables per aquest Programa. 

- Les que es realitzin en les instal·lacions comunes d'electricitat, fontaneria, gas, sanejament, 

recollida i separació de residus i telecomunicacions, per tal de adaptar-les a la normativa vigent. 

 

 Es consideren actuacions subvencionables per a la millora de la qualitat i sostenibilitat en els edificis: 

 

 - La millora de l’evolvent tèrmica de l'edifici per reduir la seva demanda energètica de calefacció o 

refrigeració, mitjançant actuacions de millora de la seva aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i 

envidraments dels buits, o altres, incloent la instal·lació de dispositius bioclimàtics. En tot cas, haurà 

complir com a mínim que estableix el Document Bàsic del Codi Tècnic de l' Edificació DB-HE1. 
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- La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i 

ventilació per al condicionament tèrmic, o l'increment de la eficiència energètica dels ja existents, 

mitjançant actuacions com: la substitució de equips de producció de calor o fred, la instal·lació de 

sistemes de control, regulació i gestió energètica, comptadors i repartidors de costos energètics 

per instal·lacions centralitzades de calefacció; l'aïllament tèrmic de les xarxes de distribució i 

transport o la substitució dels equips de moviment dels fluids caloportadors, la instal·lació de 

dispositius de recuperació d'energies residuals, la implantació de sistemes de refredament gratuït 

per aire exterior i de recuperació de calor de l'aire de renovació, entre d'altres. 

 

- La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables com 

l'energia solar, biomassa o geotèrmia que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o 

elèctrica de l'edifici. Inclourà la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema, o equip d'energia 

renovable, com panells solars tèrmics, per tal de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària 

demandada pels habitatges, o la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització. 

 

- La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació, l'edifici 

o de la parcel·la, mitjançant actuacions com la substitució de llums i lluminàries per altres de major 

rendiment energètic, generalitzant per ara la il·luminació LED, instal·lacions de sistemes de control 

d'encesa i regulació del nivell d'il·luminació i aprofitament de la llum natural. 

- La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin 

l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives en l'edifici i d'altres 

sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici de la 

parcel·la o que redueixin el volum de abocament al sistema públic de clavegueram. 

 - La millora o condicionament d'instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus 

domèstics a l'interior dels domicilis i en els espais comuns de les edificacions. 

 

- Les que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el Document Bàsic del Codi Tècnic 

de l'Edificació DB-HR, protecció contra el soroll. 

- El condicionament dels espais privatius de la parcel·la per millorar la permeabilitat del sòl, adaptar 

la jardineria a espècies de baix consum hídric, optimitzar els sistemes de reg i altres actuacions 

bioclimàtiques. 
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Per ser subvencionables, el conjunt d'actuacions per al foment de la qualitat i sostenibilitat previst ha 

de contenir, en tot cas, actuacions de les incloses en un o diversos dels tres primers apartats 

anteriors, de manera que s'aconsegueixi una reducció de la demanda energètica anual global de 

calefacció i refrigeració de l'edifici, referida a la certificació energètica, d'almenys un 30% sobre la 

situació prèvia a aquestes actuacions. Per a la seva justificació es podrà utilitzar qualsevol dels 

programes informàtics reconeguts conjuntament pels Ministeris de Foment i d'Indústria, Energia i 

Turisme que es troben en el Registre General de documents reconeguts per a la certificació de 

l'eficiència energètica dels edificis. 

 

Es consideren actuacions per realitzar els ajustaments raonables en matèria de accessibilitat, les que 

adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals, a la normativa vigent. En particular: 

 

- La instal·lació d'ascensors, salvaescales, rampes o altres dispositius de accessibilitat, incloent els 

adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, un 

cop instal·lats, a la normativa sectorial corresponent. 

- La instal·lació o dotació de productes de suport com ara grues o artefactes anàlegs que permetin 

l'accés i ús per part de les persones amb discapacitat a elements comuns de l'edifici, com ara 

jardins, zones esportives, piscines i altres similars. 

- La instal·lació d'elements d'informació o d'avís com ara senyals lluminosos o sonors que permetin 

l'orientació en l'ús d'escales i ascensors. 

- La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre les habitatges i l'exterior, 

com ara videoporters i anàlegs. 
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A continuació es presenta un estudi sobre els tipus de subvenció o ajudes de les diferents 

comunitats d'Espanya. 

 

 

Andalusia 

 

Els Programes de rehabilitació definits en el Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-2012 són: 

- Transformació  d'infrahabitatge 

 

- Rehabilitació autonòmica 

 

- Rehabilitació individualitzada d'habitatges 

 

- Rehabilitació d'edificis 

 

- Rehabilitació singular 

 

- Adequació funcional bàsica d'habitatges 

 

- Millora de l'eficiència energètica d'habitatges i edificis existents. RENOVE 

 

A més, el Pla Concertat d'Habitatge i Sòl defineix instruments de gestió per a la rehabilitació integral 

d'àmbits urbans centrals o perifèrics, aquests són: 

 

- Rehabilitació concertada d'iniciativa municipal 

 

- Àrees de Rehabilitació de Barris i de Centres Històrics 

 

- Àrees de rehabilitació integral i renovació urbana 

 

- Àrees de Rehabilitació de Barris o Centres Històrics actuals 
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TRANSFORMACIÓ   D’INFRAHABITATGE 

 

Aquesta figura persegueix millorar substancialment les condicions precàries d'allotjament en zones 

urbanes amb nuclis d'infrahabitatge, mitjançant la combinació d'obres de rehabilitació, nova planta, 

urbanització i treball social, de manera que es propiciï el manteniment de la població resident. 

 

Aquest programa es regula en l'en la secció 2a del capítol VII del títol II, del Pla Concertat d'Habitatge 

i Sòl 2008-2012, aprovat mitjançant el Decret 395/2008, de 24 de juny i en la redacció en el Text 

Integrat del mateix, aprovat en l'Ordre de 7 de juliol de 2009, i en l'Ordre de 26 de gener de 2010 de 

desenvolupament i tramitació de les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat 

d'Habitatge i Sòl 2008-2012 

  

A QUI VA DIRIGIT 

 

Aquest Programa s'adreça a propietaris i / o llogaters amb escassos ingressos no superiors a l'IPREM. 

 

CONDICIONS I REQUISITS 

 

- Tenir la consideració d'habitatge i trobar-se en una Zona d'Actuació de Infrahabitatge declarada o 

sol • licitada com a tal, en qualsevol municipi de la Comunitat Autònoma. 

- La persona que promou l'actuació ha de ser la propietària resident a l'habitatge o arrendatària amb 

autorització. 

- Els ingressos de la persona beneficiària de la rehabilitació no seran superiors a l'Indicador Públic de 

Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM). 

- El pressupost d'execució material màxim serà de 30.000 €. 

 

- Els ajuntaments aportaran el treball social de suport a la gestió de l'actuació i assumiran les taxes 

per llicències d'obres corresponents a les obres. 

 

Aquest programa es pot aplicar a les Àrees de Rehabilitació de Barris i Centres Històrics: 
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- En aquest cas les persones propietàries d'immobles en els quals resideixin famílies que 

majoritàriament tinguin uns ingressos familiars inferiors a 2,5 vegades l'IPREM o bé que estiguin 

desocupades, podran percebre una subvenció màxima equivalent a 30.000 € per cadascuna de les 

habitatges resultants de l'actuació. 

- Si es tracta d'edificis en lloguer o desocupats, el propietari aportarà almenys el 30% del cost total 

de l'actuació, podent sol • licitar per a això un Préstec Qualificat. 

- Si després de l'actuació dels habitatges queden buides es destinaran a lloguer, per un període de 

10 anys, i es reservaran a llogaters amb ingressos menors a 2,5 l'IPREM. 

- Ajudes 

 

AJUDES 

 

- Assistència tècnica per a la redacció del projecte o documents tècnics necessaris i per a la direcció 

de les obres.  

- Una subvenció per l'import del pressupost d'execució de les obres, fins a un màxim de 30.000 € per 

habitatge. 

- Possibilitat de demanar un préstec qualificat per a propietaris que promoguin mitjançant aquest 

programa actuacions de rehabilitació integral en àrees de Rehabilitació de Barris i Centres Històrics i 

s'actuï en immobles cedits en lloguer o desocupats. 

 

REHABILITACIÓ AUTONÒMICA 

És un programa que ofereix ajudes a famílies amb recursos limitats perquè promoguin actuacions de 

conservació i millora dels seus habitatges en aquells municipis declarats de Rehabilitació Autonòmica. 

 

Es regula en la secció 3a del capítol VII del títol II, del Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-2012, 

aprovat mitjançant el Decret 395/2008, de 24 de juny i en la redacció en el Text Integrat del mateix, 

aprovat en l'Ordre de 7 de juliol de 2009, i en l'Ordre de 26 de gener de 2010 de desenvolupament i 

tramitació de les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat 2008-2012 i en l'Ordre de 9 

de novembre de 2011, per la qual es modifica l'Ordre de 26 de gener de 2010, de desenvolupament i 

tramitació de les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-

2012 i es realitza la convocatòria pública d'ajudes a persones inquilines per a l'any 2011 
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A QUI VA DIRIGIT 

 

El programa s'adreça a propietaris i / o llogaters els ingressos anuals no superin 2,5 vegades l'IPREM 

que siguin residents a l'habitatge a rehabilitar. 

 

CONDICIONS I REQUISITS 

 

Per accedir a aquests ajuts a la rehabilitació autonòmica, s'han de complir una sèrie de requisits que 

són: 

 

- Les  famílies  han  de  ser  propietàries  residents  a  l'habitatge  o  llogaters  amb autorització. 

- Els  ingressos  familiars  de  la  persona  que  promou  la  rehabilitació  no  seran superiors a 2,5 

vegades l'IPREM. 

 

- S'actuarà en municipis que hagin estat declarats com a Municipi de Rehabilitació Autonòmica. 

- El pressupost màxim d'execució material de les obres és de 12.000 euros quan les obres no afectin 

l'estructura, o 18.000 euros en els altres casos. 

- Les sol • licituds seran dirigides als corresponents ajuntaments, que actuen com a entitats 

col•laboradores. 

 

 

AJUDES 

Les persones beneficiàries d'aquest programa percebran: 

- Assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció d'obres. 

 

- Una subvenció equivalent al 50% del pressupost d'execució material. 

 

- Quan la persona promotora sigui major de 65 anys (Targeta Or), la subvenció s'incrementa fins a un 

70% del pressupost d'execució material. 

- Un préstec qualificat d'acord amb el que estableix el títol IV del Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 

2008-2012. 
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REHABILITACIÓ INDIVIDUALITZADA DE LES VIVENDES 

 

L'objecte d'aquest programa és facilitar el finançament per realitzar actuacions de rehabilitació en 

habitatges. 

 

Aquest programa es regula en la secció 4a del capítol VII del títol II, del Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 

2008-2012, aprovat mitjançant el Decret 395/2008 de 24 de juny, i en en la redacció en el Text 

Integrat del mateix , aprovat en l'Ordre de 7 de juliol de 2009 i en l'Ordre de 26 de gener de 2010 de 

desenvolupament i tramitació de les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat 2008-

2012 i en l'Ordre de 9 novembre 2011 , per la qual es modifica l'Ordre de 26 de gener de 2010, de 

desenvolupament i tramitació de les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat 

d'Habitatge i Sòl 2008-2012 i es realitza la convocatòria pública d'ajudes a persones inquilines per 

l'any 2011. 

 

A QUI VA DIRIGIT 

 

El programa s'adreça a propietaris i / o llogaters els ingressos anuals no superin 5,5 vegades l'IPREM. 

 

CONDICIONS I REQUISITS 

 

- La persona que promou l'actuació ha de ser la propietària de l'habitatge o arrendatària amb 

autorització. 

- Els seus ingressos familiars no seran superiors a 5,5 vegades l'IPREM. 

 

- El pressupost màxim protegit serà fins 73.222 € (equivalent a: Superfície útil (fins a 120 m2) x 50% 

del Preu Màxim Venda Habitatges Protegits Règim Especial). 

 

AJUDES 

 

Les persones beneficiàries d'aquest programa percebran: 
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- Es podrà sol•licitar una subvenció de fins a un 25% del pressupost protegible (com màxim 3.000 €), 

quan els ingressos familiars no excedisquen de 3,5 vegades l'IPREM. 

- Es podrà sol•licitar una subvenció de fins a un 40% del pressupost protegible (com a màxim 4.800 

€), quan els ingressos familiars no excedisquen de 2,5 vegades l'IPREM, o la persona sigui major de 65 

anys o amb discapacitat. 

- Es podrà sol • licitar un préstec qualificat per un import màxim de la quantitat que resulti de deduir 

l'import de la subvenció del pressupost protegible, quan els ingressos familiars no excedisquen de 5,5 

vegades l'IPREM. 

 

REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS 

 

Tracta aquest Programa de fomentar la rehabilitació dels elements comuns d'edificis, mitjançant 

ajuts a comunitats de propietaris o propietaris d'edificis destinats al lloguer. 

 

Es regula en la secció 5 ª del capítol VII del títol II del Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-2012, 

aprovat mitjançant el Decret 395/2008 de 24 de juny, i en la redacció en el Text Integrat del mateix, 

aprovat en la Ordre de 7 de juliol de 2009 i en l'Ordre de 26 de gener de 2010 de desenvolupament i 

tramitació de les actuacions en matèria 

  

d'habitatge i sòl del Pla Concertat 2008-2012 i en l'Ordre de 9 de novembre de 2011, per la qual es 

modifica l'Ordre de 26 de gener de 2010, de desenvolupament i tramitació de les actuacions en 

matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-2012 i es realitza la convocatòria 

pública d'ajudes a persones inquilines per a l'any 2011. 

 

 

La presentació de sol•licituds per accedir a aquest Programa, està subjecta a convocatòria pública, 

que serà publicada mitjançant Ordre de la Conselleria de Foment i Habitatge i en la qual es fixarà el 

corresponent plaç de presentació de sol•licituds. 
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A QUI VA DIRIGIT 

 

- El programa s'adreça a comunitats de propietaris en què, almenys el 50% d'ells, han de tenir 

ingressos familiars inferiors a 2,5 vegades l'IPREM. 

- També va dirigit a propietaris d'edificis en lloguer. 

 

CONDICIONS I REQUISITS 

 

- Quan el promotor sigui la comunitat de propietaris, el 50% d'ells han de tenir ingressos familiars 

inferiors a 2,5 vegades l'IPREM. 

- Quan el promotor sigui el propietari d'un edifici de lloguer, dels habitatges llogats a famílies amb 

ingressos inferiors a 2,5 vegades l'IPREM juntament amb els desocupats, han d'assolir el 50% de la 

totalitat dels habitatges de l'edifici. 

- El pressupost protegible no pot superar un total de 10.000 € / Habitatge, o de 

 

14.000 € / habitatge, en el cas d'obres d'adequació estructural. 

 

AJUDES 

 

Les persones beneficiàries d'aquest programa percebran: 

 

- Assistència  Tècnica  per  a  la  redacció  dels  projectes  o  documents  tècnics necessaris, així com 

per a la direcció de les obres. 

- Una subvenció del 75% del pressupost protegible (7.500 € / Habitatge. Ó 10.500 € 

 

/ Habitatge, en el cas d'obres d'adequació estructural). 

 

- Es podrà sol • licitar un préstec qualificat per un import màxim de la quantitat que resulti de deduir 

l'import de la subvenció del pressupost protegible. 
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ADECUACIÓ FUNCIONAL BÀSICA DE LES VIVENDES 

 

És un programa del Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-2012, l'objectiu fonamental és la concessió 

de subvencions destinades a sufragar el cost de les obres i, si escau, de l'assistència tècnica 

necessària, per a l'adaptació o adequació funcional i / o millora de seguretat d'alguns elements de 

l'habitatge habitual i permanent de persones grans o persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. 

 

Mitjançant aquest programa es podran realitzar les següents adaptacions o millores: 

 

- Millora de la seguretat i adaptació de la instal•lació elèctrica a la normativa vigent ia les necessitats 

funcionals de la persona sol•licitant. 

- Instal•lació d'enllumenat commutat al dormitori o un altre espai de l'habitatge que així ho 

requereixi per a la seva utilització per la persona sol•licitant. 

- Millora de la seguretat i adequació de la instal•lació de gas a la normativa vigent ia les necessitats 

funcionals de la persona sol • licitant, així com la dotació d'elements de fàcil i segura manipulació. 

- Adequació de l'ample de porta, així com l'eliminació d'altres barreres arquitectòniques. (Per 

exemple rampes) 

- En les cambres de bany, instal•lació de sòl antilliscant, instal•lació de suports i agafadors, i 

adequació dels sanitaris i aixetes a les necessitats del sol•licitant. 

- Col•locació de passamans en passadissos. 

 

- Qualsevol altra obra i elements de naturalesa similar que contribueixin a l'eficaç adequació de 

l'habitatge a les necessitats de la persona sol•licitant. 

 

CONDICIONS I REQUISITS 

 

Es poden beneficiar de la subvenció, les persones que reuneixin els següents requisits: 

 

- Ser titular de la Targeta Andalusia-Junta sesentaycinco o tenir reconegut un grau de minusvalidesa 

igual o superior al 40% i mobilitat reduïda o hagin estat valorats com a dependents en grau II o III. 
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- Que els ingressos de la unitat familiar de la persona sol • licitant no superin 2,5 vegades l'IPREM. 

(Calculat acord amb el que estableix el Pla Andalús d'Habitatge i Sòl). 

  

- Residir de manera habitual i permanent en l'habitatge objecte de les millores. 

 

AJUDES 

 

- La Junta d'Andalusia pagarà el 70% del cost de les obres fins a un pressupost màxim de 2000 € 

inclosos els impostos i taxes municipals (tot i que les obres podran superar aquesta quantitat). 

- Si la reforma ho requereix i en el cas que fos preceptiu la intervenció d'un professional qualificat, la 

Junta d'Andalusia també pagarà el 70% dels seus honoraris sempre amb un pressupost màxim de 600 

€. 

- Les persones que sol•licitin aquesta subvenció no haurien d'haver rebut subvenció d'aquest mateix 

programa durant els últims tres anys. 

 

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE VIVENDES I EDIFICIS EXISTENTS. RENOVE 

 

S'ha incorporat al Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-2012 en la redacció en el Text Integrat del 

mateix, aprovat en l'Ordre de 7 de juliol de 2009, una nova línia d'incentius a la rehabilitació 

residencial orientada a fomentar l'eficiència energètica en edificis i habitatges, habitatges que en el 

cas que es destinin al lloguer després de la rehabilitació han d'estar desocupades. La mesura permet 

complir amb les directrius marcades pel Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, aprovat 

mitjançant el Reial Decret 2066/2008 de 12 de desembre, en matèria de recuperació del patrimoni 

residencial existent i més concretament en l'àmbit de l'optimització energètica, que fomenta a través 

de les ajudes RENOVE. 

 

Aquest programa es regula en la secció 1a del capítol VIII del títol II, del Pla Concertat d'Habitatge i 

Sòl 2008-2012, en la redacció que en el Text Integrat del mateix, aprovat en l'Ordre de 7 de juliol del 

2009 així com en la secció 1 ª, del capítol IV del títol II del Reial Decret 2066/2008, de 12 de 

desembre, i la seva tramitació està recollida en La secció 1a del capítol IV de l'Ordre de 26 de gener 

de 2010, de desenvolupament i tramitació de les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla 
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Concertat 2008-2012 i en l'Ordre de 9 de novembre de 2011, per la qual es modifica l'Ordre de 26 de 

gener de 2010, de desenvolupament i tramitació de les actuacions en matèria de habitatge i sòl del 

Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-2012 i es realitza la convocatòria pública d'ajudes a persones 

inquilines per a l'any 2011. 

  

A QUI VA DIRIGIT 

 

A través del nou programa, podran accedir a finançament les comunitats de propietaris d'habitatges 

o els propietaris o inquilins autoritzats d'habitatges, que promoguin actuacions orientades a 

fomentar la utilització d'energies renovables, així com a millorar l'eficiència energètica, la higiene, la 

salut i la protecció del medi ambient. En aquest sentit, se subvencionarà la instal•lació de panells 

solars per tal de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, 

actuacions que incrementin l'aïllament tèrmic com la substitució de fusteries o envidraments dels 

buits, o qualsevol millora en els sistemes d'instal•lacions tèrmiques que incrementin la seva 

eficiència energètica o l'ús d'energies renovables. 

 

De la mateixa manera, se sufragarà la instal•lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, la 

reutilització de les aigües grises en el propi edifici i la reducció d'abocament al sistema públic de 

clavegueram, així com qualsevol altra intervenció que permetrà complir el que estableix els 

Documents Bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació d'estalvi d'energia, salubritat i protecció contra el 

soroll. 

 

AJUDES 

 

Serà condició necessària per accedir al finançament establert en aquest programa que almenys el 

25% del pressupost protegit es dediqui a la utilització d'energies renovables, la millora de l'eficiència 

energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient, i la accessibilitat de l'edifici. 

 

Les subvencions varien el seu percentatge en funció de si es rehabilita un edifici o un habitatge. En el 

primer cas, el finançament cobreix una quantia màxima del 10% del pressupost protegit amb un límit 

de 1.100 € per habitatge per a la comunitat i un import del 15% per als propietaris amb uns ingressos 
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menors a 5,5 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples). Quan la millora es 

produeixi en un habitatge, l'ajuda s'aplicarà sobre el 25% del pressupost protegit, amb el límit de 

2.500€. 

 

El programa contempla, a més de les subvencions, diferents línies de finançament, com són els 

préstecs convinguts i la subsidiació. En el primer supòsit, el crèdit podrà arribar a la totalitat del 

pressupost protegit de les obres i gaudirà de 15 anys d'amortització, sense tenir en compte els 

ingressos de propietaris o ocupants. Per a la 

subsidiació, i tenint en compte el límit d'ingressos fixat en 5,5 vegades l'IPREM, el Pla Concertat en 

aquest context concedeix 140 euros anuals per cada 10.000 €  de préstec. 

 

REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS 

 

Es regula en la secció 5 ª del capítol VII del títol II del Pla Concertat d'Habitatge i Sòl 2008-2012, 

aprovat mitjançant el Decret395/2008 de 24 de juny, i en la redacció en el Text Integrat del mateix, 

aprovat en la Ordre de 7 de juliol de 2009 i en l'Ordre de 26 de gener       de       2010        de 

desenvolupament i tramitació de        les actuacions en matèria d'habitatge i sòl del Pla Concertat 

2008-2012 i en l'Ordre de 9 de novembre de  2011,  per la   qual es   modifica   l'Ordre de   26   de   

gener de   2010, de desenvolupament i   tramitació de   les actuacions   en matèria d'habitatge i    sòl 

del Pla Concertat d'Habitatge i sòl 2008-2012 i es realitza la convocatòria pública d'ajudes a persones 

inquilines per a l'any 2011. 

 

La presentació de sol • licituds per accedir a aquest Programa, està subjecta a convocatòria pública, 

que serà publicada mitjançant Ordre de  la Conselleria  de Foment i Habitatge i en la qual es fixarà el 

corresponent palaç de presentació de sol • licituds. 

 

A QUI VA DIRIGIT 

 

El programa s'adreça a comunitats de propietaris en què, almenys el 50% d'ells, han de tenir 

ingressos familiars inferiors a 2,5vegades l'IPREM. 
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També va dirigit a propietaris d'edificis en lloguer. 

 

Condicions i Requisits particulars del Programa 

 

- Quan el promotor sigui la comunitat de propietaris, el 50% d'ells han de tenir ingressos familiars 

inferiors a 2,5 vegades l'IPREM. 

- Quan el promotor sigui el propietari d'un edifici de lloguer, dels habitatges llogats a famílies amb 

ingressos inferiors a 2,5 vegades l'IPREM juntament amb els desocupats, han d'assolir el 50% de la 

totalitat dels habitatges de l'edifici. 

- El pressupost protegible no pot superar un total de 10.000 € / Habitatge, o de 

 

14.000 € / habitatge, en el cas d'obres d'adequació estructural. 

  

AJUDES 

 

Les persones beneficiàries d'aquest programa percebran: 

 

- Assistència  Tècnica  per  a  la  redacció  dels  projectes  o  documents  tècnics necessaris, així com 

per a la direcció de les obres. 

- Una subvenció del 75% del pressupost protegible (7.500 € / Habitatge. Ó 10.500 € 

 

/ Habitatge, en el cas d'obres d'adequació estructural). 

 

- Es podrà sol • licitar un préstec qualificat per un import màxim de la quantitat que resulti de deduir 

l'import de la subvenció del pressupost protegible. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal- 

web/web/areas/vivienda/texto/9aae8287-2073-11df-8891-555105b916a8 
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http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal- web/web/texto/e988b300-7aba-11df-

8e25-00163e67c14a 

 

 

 

Aragó 

 

Ordre de 12 de desembre de 2011, del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme, Habitatge i 

Transports, per la qual s'acorda la suspensió temporal de la línia d'ajuts per a la rehabilitació aïllada 

d'edificis i habitatges (RENOVE), prevista en el Decret 60 / 2009, de 14 d'abril, pel qual es regula el 

Pla aragonès per a facilitar l'accés a l'habitatge i fomentar la rehabilitació 2009-2012. 

 

No obstant, estudiarem El Pla anterior, característic per: 

 

La rehabilitació integral d’aquella zona declarada per la Comunitat Autònoma d'Aragó en el medi 

urbà i rural per recuperar els centres urbans, barris degradats, conjunts històrics i municipis rurals 

que necessitin la rehabilitació dels seus edificis i habitatges. 

 

PRESSUPOST PROTEGIT 

 

El cost real de les actuacions de rehabilitació determinat pel preu total del contracte de execució 

d'obra, els honoraris facultatius i de gestió i els tributs satisfets per raó de les actuacions, computant 

com a màxim una superfície útil per habitatge de 90 m2, podent 

  

estendre a una plaça de garatge amb una superfície útil de 25 m2 i un traster amb una superfície útil 

de 8 m2, Vinculats en projecte i registralment a l'habitatge, amb independència que el seu superfície 

real pogués ser superior, aplicable en el moment de la qualificació provisional. 

El pressupost protegit mínim de les actuacions de rehabilitació en habitatges serà de 
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3.000 euros, llevat que es tracti de l'adaptació de l'habitatge per a l'ús de persona discapacitada. En 

rehabilitació d'edificis serà de 1.500 euros per habitatge o de 3.000 euros per habitatge quan es 

tracti d'unifamiliar. 

Quan les actuacions de rehabilitació siguin promogudes per promotors individuals per a ús propi i 

tinguin lloc en el medi rural, que comprèn tots els municipis d'Aragó, menys les capitals de província, 

es pot incloure a més, un annex de 25 m2 de superfície útil, vinculat registralment a l'habitatge, amb 

independència que la seva superfície real sigui superior. 

 

BESTRETES I CERTIFICACIONS PARCIALS D’OBRA 

 

El promotor de l'actuació podrà sol•licitar una bestreta de fins al 50% de la subvenció prèvia 

justificació de l'inici de les obres, la quantitat s'haurà de garantir en la forma i condicions establertes 

en l'article 84 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. 

El promotor de les obres el termini d'execució sigui igual o superior a 6 mesos, pot sol•licitar 

abonaments parcials de la subvenció que li correspongui. Amb anterioritat al 

15 de setembre de cada exercici podrà remetre una certificació parcial de l'obra executada durant 

aquesta anualitat fins a un màxim del 80% del total del pressupost protegit. 

 

REQUISITS 

 

- El promotor no ha d'haver obtingut prèviament ajudes financeres per a rehabilitació d'habitatge o 

edifici pel mateix concepte amb càrrec a Plans d'habitatge durant els 

10 anys anteriors a la qualificació definitiva. Els habitatges es destinaran a residència habitual i 

permanent, durant un termini mínim de 10 anys des de la qualificació definitiva. 

- Per qualificar com a protegit una actuació de rehabilitació d'habitatge, s'exigirà que, prèviament o 

simultàniament a la mateixa, aquesta assoleixi les condicions higièniques mínimes d'habitabilitat de 

les habitatges establertes en la normativa vigent. Així mateix, l'actuació no es qualificarà com 

protegida si l'habitatge es troba 

  

situada  en  un  edifici  que  no  tingui  característiques  estructurals,  d'estanquitat davant la pluja i 

funcionals correctes. 
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- Les obres han de tenir llicència municipal, no havent de començar amb anterioritat a la visita 

tècnica oficial, llevat cas d'urgència greu prèviament reconeguda per la Direcció Provincial de Obres 

Públiques, Urbanisme, Habitatge i Transports corresponent, en aquest cas tampoc han començar 

amb anterioritat a la data de la sol•licitud. 

- El preu i la renda dels habitatges rehabilitats que es destinen a venda i arrendament 

respectivament no podran superar les previstes per als habitatges de règim taxat durant 10 anys. 

 

REHABILITACIÓ D’EDIFICIS 

 

Obres que poden ser objecte d'ajudes: 

 

Els edificis d'un o diversos habitatges han de tenir, almenys, un 50% de la superfície útil existent o 

resultant de les obres destinada a l'ús d'habitatge. 

 

S'entendran per obres de rehabilitació d'edificis les obres de millora de la seguretat, estanquitat, 

accessibilitat i eficiència energètica en els elements comuns de l'edifici, i en concret les següents: 

- L'adequació estructural, que proporcioni a l'edifici condicions de seguretat constructiva, que 

garanteixi la seva estabilitat, resistència, fermesa i solidesa. 

- L'adequació funcional, que proporcioni a l'edifici condicions suficients respecte als accessos, 

estanquitat davant la pluja i humitat, incloent l'adequació de cobertes, així com l'adaptació a la 

normativa vigent en matèria d'instal•lacions. També s'inclouen les actuacions que tinguin per 

finalitat la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat la legislació vigent així com les que 

tinguin per objecte la reducció del consum energètic i la millora de les condicions acústiques dels 

edificis. 

 

Per qualificar com a protegit una actuació de rehabilitació d'edifici, s'exigirà que els edificis objecte 

de remodelació disposin d'adequació estructural i funcional o vagin a assolir simultàniament, i els 

que van a ser rehabilitats per obtenir l'adequació funcional disposin ja d'adequació estructural. 

  

En tot cas, en edificis mancats de seguretat estructural i constructiva, de subministrament elèctric, de 

distribució d'aigua, d'una adequada funcionalitat de la xarxa de sanejament general i d'una 
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convenient estanquitat davant la pluja, no es protegirà la realització d'obres que no incloguin les 

necessàries per a la consecució d'aquestes condicions. 

 

Ajudes 

 

- El promotor de les actuacions pot obtenir un préstec convingut sense subsidiació que podrà arribar 

a la totalitat del pressupost protegit. El termini d'amortització, que s'iniciarà amb la expedició de la 

qualificació definitiva, serà de 15 anys com a màxim, precedit d'un període de carència de fins a 2 

anys, ampliable a 3 anys. Es podran obtenir també les següents subvencions: 

- En àrees de rehabilitació integral de barris degradats i centres urbans: 

 

Una subvenció per un import màxim del 60% del pressupost protegit, amb una quantia màxima per 

habitatge o local, que no superi els 11.000 euros. 

- En àrees de rehabilitació integral de centres històrics i municipis rurals: 

 

Una subvenció per un import màxim del 60% del pressupost protegit amb una quantia màxima per 

habitatge o local, que no superi els 12.000 euros. 

 

REHABILITACIÓ DE VIVENDES 

 

Obres que poden ser objecte d'ajudes: 

 

- Les que proporcionin condicions mínimes respecte a la seva superfície útil i programa, distribució 

interior, instal•lacions, serveis higiènics i instal•lacions de cuina, ventilació, il•luminació natural i 

ventilació. 

- Les que tinguin per objecte la reducció del consum energètic i la millora de les condicions 

acústiques de l'habitatge, entenent per aquestes les d'adaptació dels tancaments als paràmetres que 

exigeixen les respectives normatives vigents. 

- Les que permeten l'adaptació a la normativa vigent en matèria d'instal•lacions o aquelles que 

tinguin per finalitat l'accessibilitat universal, i en concret les obres d'adaptació dels habitatges a les 

necessitats de les persones amb discapacitat o de persones majors de 65 anys, o aquelles que tinguin 
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per finalitat la supressió de barreres arquitectòniques, així com l'ampliació de l'espai habitable acord 

amb el que disposa el planejament urbanístic, sempre que la superfície útil resultant no excedeixi de 

90 m2 

  

Ajudes: 

 

- El promotor de les actuacions pot obtenir un préstec convingut sense subsidiació que podrà arribar 

a la totalitat del pressupost protegit. El termini d'amortització, que s'iniciarà amb la expedició de la 

qualificació definitiva, serà de 15 anys com a màxim, precedit d'un període de carència de fins a 2 

anys, ampliable a 3 anys. 

- El promotor no podrà tenir ingressos superiors a 6,5 vegades l'IPREM, llevat d'excepcions 

aprovades a la Comissió Bilateral corresponent. Es podran obtenir també les següents subvencions: 

- En àrees de rehabilitació integral de barris degradats i centres urbans: 

 

Una subvenció en quantia corresponent al 60% del pressupost protegit, amb límit absolut de 5.000 

euros. 

- En àrees de rehabilitació integral de centres històrics i municipis rurals: 

 

Una subvenció en quantia corresponent al 60% del pressupost protegit, amb límit absolut de 6.000 

euros. 

- Aquests límits absoluts podran elevar-se a 7.000 euros en el supòsit que els ingressos familiars del 

sol • licitant no excedeixin de 2,5 vegades l'IPREM, i no es tracti d'un promotor únic de l'edifici; llevat 

que es tracti d'un edifici d'un sol habitatge que es destini a residència habitual i permanent del 

sol•licitant. 

- Els residents en els habitatges objecte de rehabilitació, en el supòsit de necessitat de reallotjament 

durant l'execució de les obres, tindran dret en tot cas a les màximes ajudes corresponents a inquilins 

d'habitatge lliure, per un període màxim de 24 mesos. 

 

REHABILITACIÓ D’HABITATGES UNIFAMILIARS 

 

Obres que poden ser objecte d'ajudes 
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Podran ser objecte de les ajudes, les obres previstes a la rehabilitació d'edifici ia la rehabilitació 

d'habitatge (habitabilitat). 

 

Ajudes 

 

Quan es tracti d'un edifici d'un sol habitatge que precisés d'obres d'adequació estructural, funcional i 

d'habitabilitat, el finançament serà la que correspongui pels dos conceptes. 

 

 

Els residents en els habitatges objecte de rehabilitació, en el supòsit de necessitat de reallotjament 

durant l'execució de les obres, tindran dret en tot cas a les màximes ajudes corresponents a inquilins 

d'habitatge lliure que estableix l'article 35 del Decret 60/2009, de 14 d'abril, per un període màxim 

de 24 mesos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.viviendaragon.org 

http://www.aragon.es/Temas/Vivienda/Subtemas/RehabilitacionVivienda/ci.ayudasReh abilitacion 

detalle Tema 

 

 

Astúries 

 

Per Resolució de 12 de març de 2013, de la Conselleria de Benestar Social i Habitatge, s'aprova el Pla 

Estratègic de subvencions de la Conselleria per al present any, en el qual es detallen totes les que es 

convocaran, entre elles les ajudes a la Rehabilitació d'habitatge: 

 

- Objecte de la subvenció: millorar les condicions d'habitabilitat de les persones. 

 

- Sector al qual s'adreça l'ajuda: Persones físiques o comunitats de propietaris amb recursos limitats 

que desitgin rehabilitar un habitatge o edifici. 

- Costos previsibles per a la seva realització: 50.000 euros primera anualitat 
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- Fonts de finançament: Principat d'Astúries. Subconcepte: 785.032 

 

- Termini d'execució: Plurianual. 

 

- Pla d'acció: 

 

- Calendari: de les bases només penjarà una única convocatòria, estant prevista la seva publicació en 

el primer semestre de l'any en curs. 

- Requisits per a concórrer: els sol•licitants hauran de reunir una sèrie de requisits relacionats amb 

l'antiguitat dels immobles, amb els ingressos de la unitat familiar, amb els metres quadrats de 

l'habitatge .... etc. 

- Forma de pagament: Es preveu la possibilitat de pagaments anticipats mitjançant la presentació de 

garantia suficient i adequada en favor d'aquesta Administració. 

- Forma de justificació: La justificació s'efectuarà mitjançant les factures corresponents i la 

acreditació del compliment de l'obra finançada. 

  

- Indicadors per al seguiment i avaluació del Pla: núm. De sol•licitants, núm. De beneficiaris, núm. de 

revocacions, ajuda mitjana per n.º de beneficiaris. 

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ URGENT DE VIVENDES EN RUINES 

 

Obtenir ajuts econòmics per a la rehabilitació urgent d'habitatges a conseqüència d'un succés casual 

ni intencionat ni previsible, que provoqui la ruïna o incapacitat de l'immoble per servir a l'ús perquè 

va ser construït. 

S'entén per rehabilitació urgent la qual s'emprengui en el termini de 45 dies, comptats a partir que 

s'hagi produït el fet que va provocar l'estat ruïnós. 

 

Requisits 

 

- Ser comunitats de propietaris o persones físiques quan  es tracti d'habitatges unifamiliars. 

- Els ingressos de la unitat familiar no excediran de 3,5 vegades l'IPREM. 
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- La ruïna s'ha d'haver produït a conseqüència d'un succés casual no intencionat ni previsible, que 

provoqui la ruïna o la incapacitat de l'immoble per servir a l'ús per al qual va ser construït. 

- Els promotors hauran de ser propietaris dels habitatges a rehabilitar. 

 

- Les obres no podran estar iniciades o realitzades. 

 

- Els edificis han de disposar d'adequació estructural i funcional, o aconseguir després de la 

rehabilitació. 

- Obtenir llicència municipal d'obres per a l'actuació prevista pel cost total de la mateixa. 

- Superfície màxima computable: 90 m² útils. 

 

- Els habitatges s'han de destinar a residència habitual i permanent o lloguer, durant un mínim de 5 

anys des de la fi de les obres. El domicili fiscal coincidirà amb la residència habitual del sol • licitant. 

- No haver obtingut prèviament ajudes financeres ni préstec convingut per al mateix tipus d'actuació, 

a l'empara de plans estatals o autonòmics d'habitatge durant els deu anys anteriors a la data de sol • 

licitud. 

- Podran existir excepcions si la nova sol • licitud està prou fonamentada, però en tot cas, l'obtenció 

del nou finançament requerirà la cancel • lació prèvia o simultània del préstec anteriorment obtingut 

i la devolució de les ajudes percebudes. 

  

- No serà objecte de finançament la rehabilitació de locals, sense perjudici de la possibilitat 

d'obtenció de préstec qualificat quan es tracti d'elements comuns d'edificis i aquests participin en els 

costos d'execució. 

 

Ajudes: 

 

S'establirà en funció dels ingressos familiars ponderats 

 

- Si no excedeixen de 1,5 vegades l'IPREM: fins al 100% del pressupost protegit. 
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- Superiors a 1,5 vegades l'IPREM i que no superin 2,5 vegades el mateix: fins al 90% del pressupost 

protegit. 

- Superiors  a  2,5  vegades  i  inferiors  a  3,5  vegades  l'IPREM:  fins  al  70%  del pressupost protegit. 

 

Si al sol•licitant se li exigís, per executar les obres, la redacció d'un projecte tècnic visat, els honoraris 

del tècnic redactor seran finançats en la seva totalitat, amb un límit màxim de 6.000 € 

*Aquesta subvenció és incompatible amb la indemnització que el sol•licitant pugui rebre d'entitats 

d'assegurances i altres organismes, si aquesta cobreix la totalitat del pressupost de les obres i del 

cost del projecte. 

En cas contrari l'import de la indemnització es descomptarà de la subvenció. 

 

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES D’EDIFICIS EN ÀREES DE REHABILITACIÓ INTEGRADA 

 

Obtenir ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes d'edificis en àrees de rehabilitació integrada 

(ARI), catalogats a la normativa urbanística municipal o amb característiques específiques que 

aconsellin la seva protecció especial, que consisteixi en obres de manteniment o reparació de 

façanes o dels seus elements singulars , havent de ser reparada la façana en el seu conjunt. 

 

Requisits: 

 

- Ser  comunitats  de  propietaris  o  persones  físiques  quan es  tracti  d'habitatges unifamiliars. 

- Els promotors hauran de ser propietaris dels habitatges a rehabilitar. 

 

- Les obres no podran estar iniciades o realitzades. 

 

- Antiguitat superior a 15 anys. 

 

- Els  edificis  han  de  disposar  d'adequació  estructural  i  funcional,  o  aconseguir després de la 

rehabilitació. 

  

- Obtenir llicència municipal d'obres per a l'actuació prevista pel cost total de la mateixa. 
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- Superfície màxima computable: 90 m². 

 

- Els habitatges s'han de destinar a residència habitual i permanent, o si escau a lloguer durant un 

mínim de 5 anys des de la finalització de les obres. 

- No haver obtingut prèviament ajudes financeres ni préstec convingut per al mateix tipus d'actuació, 

a l'empara de plans estatals o autonòmics d'habitatge durant els deu anys anteriors a la data de sol • 

licitud. Podran existir excepcions si la nova sol•licitud està prou fonamentada, però en tot cas, 

l'obtenció del nou finançament requerirà la cancel•lació prèvia o simultània del préstec anteriorment 

obtingut i la devolució de les ajudes percebudes. 

- No serà objecte de finançament qualificat la rehabilitació de locals, sense perjudici de la possibilitat 

d'obtenció de préstec qualificat quan es tracti d'elements comuns d'edificis i aquests participin en els 

costos d'execució. 

 

Ajudes: 

 

- Per a persones físiques titulars d'habitatges a l'edificació o del total de l'edifici amb ingressos 

anuals ponderats: 

- Inferiors a 2,5 vegades l'IPREM fins al 85% del pressupost protegit. 

 

- Des  2,5  vegades  i  inferiors  a  3,5  vegades  l'IPREM,  fins  al  75%  del pressupost protegit. 

- Superiors a 3,5 vegades l'IPREM i inferiors a 5,5 vegades l'IPREM, fins al 60% del pressupost 

protegit. 

- Per a persones físiques i jurídiques que no tributin en l'impost de societats, i titulars de locals de 

negoci, situats en l'immoble i que participin en l'obra, fins al 60% del pressupost protegit, graduable 

en funció de l'obra i mitjans del sol • licitant. 

- Es considerarà al interès arquitectònic, històric o artístic de l'edifici i el seu estat de conservació. 
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AJUDES ESTATLS PER A LA REHABILITACIÓ D’OBRES DE REHABILITACIÓ PER A MILLORAR L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 

 

Obtenir ajuts econòmics per realitzar obres de rehabilitació en habitatges quals sigui millorar 

l'eficiència energètica, higiene, salut i protecció del medi ambient i la utilització d'energies 

renovables; obres d'adaptació dels habitatges a les necessitats de persones amb discapacitat o 

majors de 65 anys. 

 

Requisits: 

- Ser propietari, o inquilí autoritzat pel propietari, de l'habitatge a rehabilitar. 

 

- Els ingressos ponderats de la unitat familiar (cònjuges, parelles de fet inscrites en els corresponents 

registres, i fills menors de 18 anys) no seran superiors a 3,5 vegades l'IPREM. 

- Les obres no es podran iniciar fins passats 30 dies naturals a comptar de la sol • licitud. 

- Antiguitat superior a 15 anys, excepte obres d'adequació funcional dels edificis o habitatges que 

tinguin com a finalitat suprimir barreres arquitectòniques per a persones incapacitades, o adaptació 

a la normativa tècnica aplicable, o quan les obres tinguin per objecte reduir el consum energètic. 

- Els edificis han de disposar d'adequació estructural i funcional, o aconseguir després de la 

rehabilitació. 

- Obtenir llicència municipal d'obres per a l'actuació prevista pel cost total de la mateixa. 

- Superfície màxima computable: 90 m² útils. 

 

- Els habitatges s'han de destinar a residència habitual i permanent, oa lloguer durant un mínim de 

cinc anys des de la finalització de les obres. 

- La quota que cada propietari ha d'assumir per les obres a executar, serà igual o superior a 2.400 € 

per cada habitatge o habitatges de l'edifici objecte de rehabilitació. 

- Els sol•licitants no poden haver obtingut prèviament ajudes financeres ni préstec convingut per al 

mateix tipus d'actuació, a l'empara de plans estatals o autonòmics d'habitatge durant deu anys 

anteriors a la sol • licitud actual. 
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- Podran establir excepcions en supòsits en què la nova sol•licitud de finançament respongui a 

motius prou fonamentats. En tot cas l'obtenció del nou finançament requerirà la cancel•lació prèvia 

o simultània de préstec anteriorment obtingut i la devolució de les ajudes percebudes. 

 

Ajudes: 

 

- El 25% del pressupost protegit, amb un límit de 2.500 € per habitatge. 

 

- El 25% del pressupost protegit amb un límit de 3.400 € per a majors de 65 anys, o persones amb 

discapacitat, i les obres siguin per eliminar barreres o adequar l'habitatge a les seves necessitats 

específiques. 

- No serà objecte d'ajuda financera la rehabilitació de locals, sense perjudici de la possibilitat  

d'obtenció  de  préstec  convingut  quan  es  tracti  de  la  rehabilitació 

  

d'elements comuns d'edificis i els locals participin en els costos d'execució (veure ajudes obres de 

remodelació d'edificis) . 

- Almenys el 25% del pressupost de les actuacions protegides, ha d'estar dedicat a la utilització 

d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi 

ambient i l'accessibilitat de l'edifici. 

 

BIBLIOGRAFIA 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/18/2013-04883.pdf 

 

 

Illes Balears 

 

No procedeix, ja que no s’ha trobat informació 
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Illes Canàries   

 

 

No s’ha trobat més informació. 

 

 

Cantàbria   

 

 

Les actuacions que han de finançar els Plans d'Habitatge es poden dividir en dos tipus: 

- Actuacions sobre el propi habitatge, com poden ser la promoció i rehabilitació d'habitatges per a ús 

propi o per a la seva posterior arrendament o venda a Condicions favorables. 

- Actuacions sobre el sól, consistents fundamentalment en l'obtenció del mateix per a la seva 

posterior edificació. Es persegueix l'augment de l'oferta de sòl, entre altres mesures que permetin la 

baixada dels preus i l'agilització dels tràmits de classificació A continuació es descriuen les diferents 

alternatives d'ajuts a la Rehabilitació: Ajudes de Rehabilitació d'Habitatge i Edificis (RENOVE) 

Decret 44/2012, de 9 d'agost, pel qual es procedeix al tancament del programa d'ajuts a la 

rehabilitació aïllada d'habitatges i edificis d'habitatges, ajudes renove en el marc del Pla d'Habitatge i 

Rehabilitació 2009-2012. 

 

Article únic. Tancament ordenat del programa d'ajuts a la rehabilitació aïllada d'habitatges i edificis 

d'habitatges. 

Pel present Decret es procedeix al tancament ordenat del programa d'ajuts a la rehabilitació aïllada 

d'habitatges i edificis d'habitatges que estableix el Pla d'Habitatge 2009-2012, regulat pel Reial 

Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012 i pel Decret 68/2009, de 24 de setembre, pel qual es regulen determinades ajudes per 

afavorir l'accés a l'habitatge a Cantàbria durant el període 2009-2012. 

A partir de l'entrada en vigor del present Decret no s'admetran a tràmit noves sol•licituds conformi 

al programa d'ajudes a la rehabilitació aïllada d'habitatges i edificis d'habitatges amb càrrec als 

objectius del període 2012, en el marc del Pla d'Habitatge 2009 - 2012. 
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El present Decret entrarà en vigor el dia 22 d'agost de 2012. 

 

Els ajuts RENOVE, consisteixen en les següents actuacions: 

 

Actuacions per millorar l'eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient en els 

edificis  i habitatges, i la utilització d'energies renovables. 

Actuacions per garantir la seguretat i l'estanquitat dels edificis. Actuacions per a millora de 

l'accessibilitat a l'edifici i / o als habitatges. 

 

Àrees de Rehabilitació Integral (ARIS) 

 

S'entendran com a àrees de rehabilitació integral aquelles zones la finalitat de promoure la 

recuperació de conjunts històrics, centres urbans, barris degradats i municipis rurals, segons 

delimitacions establertes, acollides als ajuts econòmics corresponents mitjançant acord de la 

Comissió Bilateral de Seguiment, amb participació del Ajuntament corresponent (veure llistat de 

carrers a la secció ARIS). 

  

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS I VIVENDES ( RENOVE ) 

 

Decret 44/2012, de 9 d'agost, pel qual es procedeix al tancament del programa d'ajuts a la 

rehabilitació aïllada d'habitatges i edificis d'habitatges, ajudes renove en el marc del Pla d'Habitatge i 

Rehabilitació 2009-2012. 

 

Article únic. Tancament ordenat del programa d'ajuts a la rehabilitació aïllada d'habitatges i edificis 

d'habitatges. 

 

1. Pel present Decret es procedeix al tancament ordenat del programa d'ajuts a la rehabilitació aïllada 

d'habitatges i edificis d'habitatges que estableix el Pla d'Habitatge 2009-2012, regulat pel Reial 

Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012 i pel Decret 68/2009, de 24 de setembre, pel qual es regulen determinades ajudes per 

afavorir l'accés a l'habitatge a Cantàbria durant el període 2009-2012. 
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2. A partir de l'entrada en vigor del present Decret no s'admetran a tràmit noves sol • licituds 

conformi al programa d'ajudes a la rehabilitació aïllada d'habitatges i edificis cis d'habitatges amb 

càrrec als objectius del període 2012, en el marc del Pla d'Habitatge 2009 -2012. 

 

El present Decret entrarà en vigor el dia 22 d'agost de 2012. 

 

A QUI VAN DIRIGIDES LES AJUDES 

 

Als promotors de l'actuació i els propietaris dels habitatges o edificis, inquilins autoritzats pel 

propietari, o comunitats de propietaris. 

 

ACTUACIONS PROTEGIDES QUE CONTEMPLEN 

 

- Actuacions per millorar l'eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient en els 

edificis i habitatges, i la utilització d'energies renovables (instal•lació de panells solars, millora de 

l'envolvent tèrmica de l'edifici, millora en instal•lacions tèrmiques i de estalvi d'aigua, etc.). 

- Actuacions per garantir la seguretat i l'estanquitat dels edificis (intervenció sobre elements 

estructurals, instal•lacions elèctriques, elements de l'envolvent afectats per humitats, coberta, etc.). 

  

- Actuacions per a millora de l'accessibilitat a l'edifici i / o als habitatges (instal•lació d'ascensors, 

rampes, dispositius d'accés, elements d'orientació, adaptació dels habitatges a persones amb 

discapacitat o de persones majors de 65 anys, etc.). 

 

REQUISITS 

 

- Que les actuacions s'incloguin dins de les assenyalades com a actuacions protegides, excloent les 

de mera conservació i ornament. 

- Que almenys el 25 per 100 del pressupost de les actuacions protegides estigui dedicat a la 

utilització d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica, la higiene, la salut i protecció 

del medi ambient, i l'accessibilitat de l'edifici. 

- Que les obres no hagin començat amb anterioritat a la inspecció tècnica. 
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- Que l'actuació hagi sol • licitat llicència municipal d'obres. 

 

- Que en el cas d'obres sobre elements comuns de l'edifici, el pressupost ha estat aprovat per acord 

de la comunitat de propietaris, amb expressa menció del contractista adjudicatari. 

- Que els edificis a rehabilitar no obtinguin ni hagin obtingut cap ajuda pública per a la mateixa 

actuació en els deu anys immediatament anteriors a la sol • licitud de qualificació de la nova actuació. 

- Que l'edifici estigui destinat, almenys en un 50% de la seva superfície a ús residencial 

- L'habitatge ha d'estar situada a Cantàbria. 

 

AJUDES 

 

REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (elements comuns de l'edifici) 

 

La Comunitat de Propietaris rebrà una subvenció del 10% del pressupost protegit, amb un límit de 

1.100 euros per habitatge. Aquesta subvenció és incompatible amb la subsidiació del préstec. 

A més, els propietaris o ocupants dels  habitatges podran obtenir  una subvenció addicional del 15% 

del pressupost protegit, amb el límit de 1.600 €. Si aquests tenen més de 65 anys o es tracta de 

persones amb discapacitat, i les obres es destinin a l'eliminació de barreres arquitectòniques o 

l'adequació de l'habitatge a les seves necessitats específiques, el límit de l'ajuda serà de 2.700 €. Per 

accedir a aquesta subvenció addicional cal complir els següents requisits: 

- Que els ingressos familiars del sol • licitant no superin 6,5 vegades l'IPREM. 

  

- Que l'habitatge es destini a residència habitual i permanent del propietari o llogater i estigui 

ocupada pel mateix. 

 

REHABILITACIÓ D'HABITATGES (elements privatius) 

 

Els propietaris o ocupants dels habitatges podran percebre una subvenció del 25% del pressupost 

protegit, amb el límit de 2.500 €. 
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Si aquests tenen més de 65 anys o es tracte de persones amb discapacitat, i les obres es destinin a 

l'eliminació de barreres arquitectòniques o l'adequació de l'habitatge a les seves necessitats 

específiques, el límit de l'ajuda serà de 3.400 €. 

 

Per accedir a aquesta subvenció cal complir els següents requisits: 

 

- Que els ingressos familiars del sol • licitant no superin 6,5 vegades l'IPREM. 

 

- Que l'habitatge es destini a residència habitual i permanent del propietari o llogater i estigui 

ocupada pel mateix. 

 

ÀRRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL ( ARIS ) 

 

S'entendran com a àrees de rehabilitació integral aquelles zones la finalitat de promoure la 

recuperació de conjunts històrics, centres urbans, barris degradats i municipis rurals, segons 

delimitacions establertes, acollides als ajuts econòmics corresponents mitjançant acord de la 

Comissió Bilateral de Seguiment, amb participació del Ajuntament corresponent (veure llistat de 

municipis i carrers). 

 

- Àrea de Rehabilitació Integral "La Immobiliària" Torrelavega. 

 

- Àrea de Rehabilitació Integral Centre Històric "La Pobla Vella" Laredo 

 

- Àrea de Rehabilitació Integral Riu de la Pila, Sant Simó i Sant Celedonio 

 

- Àrees de Rehabilitació Integral del Cabildo de Dalt. 

BENEFICIARIS 

 

Promotors de l'actuació, propietaris dels habitatges o edificis, inquilins autoritzats pel propietari i 

comunitats de propietaris inclosos en el perímetre de l'ARI. 
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CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES 

 

- Préstecs convinguts, sense subsidiació. 

 

- Subvencions. 

 

 

REQUISITS 

 

- Que les actuacions s'incloguin dins de les assenyalades com a actuacions protegides, excloent les 

de mera conservació i ornament. 

- Que almenys el 25% del pressupost de les actuacions protegides estigui destinat a la utilització 

d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica, la higiene, la salut i protecció del medi 

ambient, i l'accessibilitat de l'edifici. 

- Que les obres no hagin començat amb anterioritat a la inspecció tècnica. 

 

- Que l'actuació hagi sol • licitat llicència municipal d'obres. 

 

- Que en el cas d'obres sobre elements comuns de l'edifici, el pressupost ha estat aprovat per acord 

de la comunitat de propietaris, amb expressa menció del contractista adjudicatari. 

- Que els edificis a rehabilitar no obtinguin ni hagin obtingut cap ajuda pública per a la mateixa 

actuació en els deu anys immediatament anteriors a la sol • licitud de qualificació de la nova actuació. 

- Que l'edifici estigui destinat a mínim en un 50% de la superfície a ús residencial. 

 

- Que els habitatges i edificis objecte de rehabilitació tinguin una antiguitat superior a 10 anys. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

http://www.viviendadecantabria.es/Home 

http://www.viviendadecantabria.es/Contenido/ayudas-rehabilitacion/30 

 

http://www.viviendadecantabria.es/Contenido/ayudas-rehabilitacion/30
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Castella i Lleó   

 

Amb data 10 d'abril 2013 es va publicar al BOE el RD 233/2013, de 5 d'abril, que regula el Pla estatal 

de foment del lloguer d'habitatges, rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 

2013-2016. La publicació d'aquest Reial decret permet la signatura dels convenis entre les CCAA i 

l'Estat, la publicació de l'Ordre del Ministeri de Foment per permetre la aplicació d'aquest pla i les 

conseqüents Ordres de 

  

convocatòria de les diferents comunitats. Actualment, es troben a l'espera de la publicació de noves 

convocatòries d'Ajudes d'Habitatge a Castella i Lleó. 

 

No obstant, estudiarem les anteriors; 

 

S'entenen per Àrees de Rehabilitació Integral dels àmbits constituïts per teixits residencials enmig 

urbà o rural que precisin d'intervencions de rehabilitació dels seus edificis i habitatges, i 

d'urbanització o reurbanització dels seus espais públics, i que siguin així declarats per l'Administració 

de la Comunitat de Castella i Lleó conforme al procediment establert en la normativa autonòmica. A 

més, han de complir les altres condicions establertes en el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 

vigent, especialment les referents a nombre d'actuacions, antiguitat dels edificis o destinació dels 

mateixos després de la rehabilitació, quan s'acullin al finançament previst en el mateix. 

Les Àrees de Rehabilitació Integral poden intervenir en centres urbans o barris degradats, en 

conjunts històrics o en municipis rurals: 

- En el cas de les àrees de rehabilitació integral en conjunts històrics, els àmbits proposats han 

d'haver estat declarats Bé d'Interès Cultural en la categoria de Conjunt Històric, o tenir l'expedient 

incoat per a la declaració com a tal, i hauran de comptar amb un Pla Especial de conservació, 

protecció i rehabilitació, o figura similar, almenys amb aprovació inicial en el moment de la sol • 

licitud. 

- En el cas de les àrees de rehabilitació integral en municipis rurals, els àmbits proposats hauran de 

pertànyer a municipis amb una població inferior a 5.000 habitants. 
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Aquestes, es regulen a: 

- Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, publicado en el BOCyL de 4 de 

marzo de 2002. 

 

- Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo 

de Castilla y León 2002-2009, modificado por Decreto 64/2006, de 14 de septiembre. 

 

- Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 

Rehabilitación 2009-2012. 

La declaració de les Àrees de Rehabilitació Integral tindrà per objecte la coordinació de les actuacions 

de les administracions públiques i el foment de la iniciativa privada, amb l'objectiu de recuperar la 

funcionalitat de conjunts històrics, centres urbans, barris degradats i municipis rurals, mitjançant el 

establiment d'un Programa d'Actuacions Integrades en els àmbits socioeconòmic, educatiu i cultural, 

dotacional, mediambiental 

  

i d'utilització d'energies renovables, de millora de l'habitabilitat i accessibilitat de l'entorn urbà i dels 

habitatges i edificis inclosos en l'àrea. 

 

 

ACTUACIONS PROTEGIDES EN LES ÀREES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL 

 

A les Àrees de Rehabilitació Integral podran ser protegides les següents actuacions en rehabilitació 

d'edificis i habitatges: 

 

- En elements privatius d'habitatges, les obres de millora d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat i 

eficiència energètica. 

- En elements comuns dels edificis, les obres de millora de seguretat, estanquitat, accessibilitat i 

eficiència energètica, així com la utilització d'energies renovables. 

- No es finançaran en cap cas les intervencions que suposin el buidatge de les edificacions objecte de 

rehabilitació. A les àrees de rehabilitació integral en conjunts històrics, les actuacions s'ajustaran 

estrictament al Pla Especial de conservació, protecció i rehabilitació. 
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Podran ser protegides les següents actuacions en espais públics i equipaments: 

 

- En espais públics, les obres d'urbanització, reurbanització i accessibilitat universal, així com 

l'establiment de sistemes centralitzats de climatització i aigua calenta sanitària, alimentats amb 

energies renovables. 

- En equipaments públics i dotacions, la rehabilitació i construcció d'edificis, únicament a efectes de 

finançament per part de l'Ajuntament o Ajuntaments afectats, i sempre que així ho estimi oportú la 

Comunitat de Castella i Lleó. 

 

Així mateix, podrà ser protegida la gestió de l'àrea de rehabilitació integral, la implantació i 

manteniment de les oficines i equips d'informació i treball. 

 

La promoció de nous habitatges subjectes a algun règim de protecció pública dins l'àmbit de l'àrea de 

rehabilitació integral, estarà subjecta a les condicions i sistema d'ajudes financeres que estableix el 

Pla estatal d'habitatge i rehabilitació vigent. 

 

Ajudes: 

 

El finançament de les Àrees de Rehabilitació Integral s'estén a tres línies d'actuació: 

 

- Rehabilitació d'edificis i habitatges. 

  

- Actuacions en espais públics i equipaments. 

 

- Gestió de l'àrea de rehabilitació integral. Participen en el finançament 4 agents: 

- Junta de Castella i Lleó. 

 

- Ministeri d'Habitatge. 

 

- Ajuntament o Ajuntaments sol • licitants. 
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- Propietaris o llogaters dels habitatges inclosos en l'àmbit delimitat. 

 

El finançament de la Junta de Castella i Lleó serà: 

 

- Per a les obres de rehabilitació en edificis d'ús residencial i habitatges, una subvenció per import 

màxim del 100% del pressupost protegit, amb una quantia mitjana màxima per habitatge rehabilitat 

de 4.500 euros. Per al cas d'àrees de rehabilitació integral en conjunts històrics, la quantia mitjana 

màxima per habitatge rehabilitat ascendirà a 5.500 euros. En el cas de rehabilitació d'elements 

privatius d'edificis (habitatges) per a ús propi, els ingressos familiars de les persones físiques 

beneficiàries de les ajudes no podran excedir de 6,5 vegades l'IPREM. 

- Per a les obres d'urbanització i reurbanització, una subvenció per import màxim del 50% del 

pressupost protegit de les obres, amb una quantia màxima per habitatge rehabilitat de 700 euros. 

Per al cas d'àrees de rehabilitació integral en conjunts històrics, aquesta quantia màxima per 

habitatge rehabilitat ascendirà a  1.000 euros. 

- Per a la implantació i manteniment de les oficines i els equips d'informació i treball, una subvenció 

per import màxim del 25% del pressupost protegit de gestió, amb una quantia màxima per habitatge 

rehabilitat de 250 euros. 

 

El finançament del Ministeri d'Habitatge serà: 

 

- Per a les obres de rehabilitació en edificis d'ús residencial i habitatges, una subvenció per import 

màxim del 40% del pressupost protegit, amb una quantia mitjana màxima per habitatge rehabilitat 

de 5.000 euros. Per al cas d'àrees de rehabilitació integral en conjunts històrics i en municipis rurals, 

la subvenció tindrà un import màxim del 50% del pressupost protegit, amb una quantia mitjana 

màxima per habitatge rehabilitat de 6.600 euros. En el cas de rehabilitació d'elements privatius 

d'edificis (habitatges) per a ús propi, els ingressos familiars de les persones físiques beneficiàries de 

les ajudes no podran excedir de 6,5 vegades l'IPREM. 

  

- Per a les obres d'urbanització i reurbanització, una subvenció per import màxim del 20% del 

pressupost protegit de les obres, sense excedir el 20% de la subvenció reconeguda per rehabilitació. 

Per al cas d'àrees de rehabilitació integral en conjunts històrics i en municipis rurals, una subvenció 
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per import màxim del 30% del pressupost protegit de les obres, sense excedir el 30% de la subvenció 

reconeguda per rehabilitació. 

- Per a la implantació i manteniment de les oficines i els equips d'informació i treball, una subvenció 

per import màxim del 50% del pressupost protegit de gestió, sense excedir el 5% de l'import protegit 

de tota l'Àrea de Rehabilitació Integral. 

El finançament de l'Ajuntament o Ajuntaments sol•licitants haurà de ser igual o superior a la de la 

Junta de Castella i Lleó. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

http://www.jcyl.es/ 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/ViviendaUrbanismo/es/Plantilla66y33/1248678048887/_/_/ 

 

 

Castilla la Mancha   

 

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES A ÀREES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL (ARIS) 

 

Concessió d'ajuts i qualificació de les actuacions de rehabilitació en habitatges inclosos en una àrea 

de rehabilitació integral (ARI) declarada i amb acord de finançament vigent subscrit a la Comissió 

Bilateral de seguiment. 

 

A QUI VA DIRIGIT 

Les persones promotores de les actuacions protegides en habitatges ubicats dins del perímetre 

declarat l'ARI.  

REQUISITS 

Compliment dels requisits establerts en els articles 2 i 59 per a les persones beneficiàries i als articles 

57 i 58 perquè l'actuació pugui considerar protegida, d'acord amb el que estableix la secció 1a, del 

capítol VI, del Decret 173/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el V Pla Regional d'Habitatge i 

Rehabilitació de Castella- la Manxa 2009-2012. 
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AJUDES 

Les ajudes al finançament de les actuacions protegides en ARIs consistiran en: o préstecs convinguts. 

o subvencions. Els imports de les ajudes financeres es determinaran a partir del pressupost protegit 

de l'actuació i dels ingressos i circumstàncies personals de la persona beneficiària, si s'escau. Seran 

compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajudes, sempre que no s'assenyali expressament la 

incompatibilitat. En tot cas, la suma de les ajudes concedides, no podrà superar el pressupost 

protegit de l'actuació. 

 

REQUISITS I CRITERIS 

Compliment dels requisits establerts en la normativa vigent resultant condicionada a l'existència de 

crèdit pressupostari i al nombre d'actuacions convingudes entre el Ministeri competent en matèria 

d'habitatge i la Junta de Comunitats de Castella La- Manxa, dins de les condicions i límits quantitatius 

establerts en cada acord específic de finançament, subscrit per a cada ARI a la Comissió Bilateral de 

seguiment. 

 

AJUDES RENOVE A la REHABILITACION D'ELEMENTS COMUNS I INSTAL • LACIONS GENERALS 

D'EDIFICI D'HABITATGE 

 

Concessió d'ajuts Renove a la rehabilitació d'edificis d'habitatges i qualificació de les actuacions 

protegides. 

 

A QUI VA DIRIGIT 

 

Les persones promotores de les actuacions protegides en els edificis d'habitatges. 

  

REQUISITS 

 

Compliment dels requisits establerts per a les persones beneficiàries en els articles 2 i 

 

73.1 del Decret 173/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el V Pla Regional d'Habitatge i 

Rehabilitació de Castella-la Manxa 2009-2012, i que l'actuació pugui considerar protegida d'acord 
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amb el que estableix la subsecció 1a, de la secció IV del capítol VI de l'esmentat Decret, així com en el 

Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d' Habitatge i 

Rehabilitació 2009-2012. 

 

AJUDES 

 

El finançament per a les actuacions consistirà en subvencions i préstecs convinguts (amb o sense 

subsidiació). Els imports de les ajudes financeres per als promotors de l'actuació es determinaran a 

partir del pressupost protegible de l'actuació i dels ingressos i circumstàncies personals de la persona 

beneficiària. Seran compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajudes, sempre que no s'assenyali 

expressament la incompatibilitat. En tot cas, la suma de les ajudes concedides, no podrà superar el 

pressupost protegit de l'actuació. 

 

REQUISITS I CRITERIS 

 

Compliment dels requisits establerts en la normativa vigent, resultant condicionada a l'existència de 

crèdit pressupostari i al nombre d'actuacions convingudes entre el Ministeri competent en matèria 

d'habitatge i la Junta de Comunitats. 

 

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'ELEMENTS COMUNS I INSTAL•LACIONS GENERALS D'EDIFICI 

D'HABITATGE A ÀREES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL (ARIS) 

 

Concessió d'ajuts i qualificació de les actuacions de rehabilitació en edificis d'habitatges inclosos en 

una àrea de rehabilitació integral (ARI) declarada i amb acord de finançament vigent subscrit a la 

Comissió Bilateral de seguiment. 

 

A QUI VA DIRIGIT 

Les persones promotores de les actuacions protegides en els edificis d'habitatges ubicats dins del 

perímetre declarat l'ARI. 
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REQUISITS 

Compliment dels requisits establerts en els articles 2 i 59.1 per a les persones beneficiàries i als 

articles 57 i 58 perquè l'actuació pugui considerar protegida, d'acord amb el que estableix la secció 

1a, del capítol VI, del Decret 173/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el V Pla Regional 

d'Habitatge i Rehabilitació de Castella- la Manxa 2009-2012 

 

AJUDES 

 

Les ajudes al finançament de les actuacions protegides en ARIs consistiran en: o préstecs convinguts. 

o subvencions. Els imports de les ajudes financeres es determinaran a partir del pressupost protegit 

de l'actuació i dels ingressos i circumstàncies personals de la persona beneficiària, si s'escau. Seran 

compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajudes, sempre que no s'assenyali expressament la 

incompatibilitat. En tot cas, la suma de les ajudes concedides, no podrà superar el pressupost 

protegit de l'actuació. 

 

CRITERIS 

 

Compliment dels requisits establerts en la normativa vigent resultant condicionada a l'existència de 

crèdit pressupostari i al nombre d'actuacions convingudes entre el Ministeri competent en matèria 

d'habitatge i la Junta de Comunitats de Castella La- Manxa, dins de les condicions i límits quantitatius 

establerts en cada acord específic de finançament, subscrit per a cada ARI a la Comissió Bilateral de 

seguiment. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

http://www.castillalamancha.es/ 

 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfvupt/actuaciones/ayuda s-

%C3%A9n-%C3%A1reas-de-rehabilitaci%C3%B3n-integral-aris 
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Catalunya  

 

Tot hi que Tant el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012, com 

el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Pla estatal d’habitatge i 

rehabilitació 2009/2012, finalitzen la seva vigència el 31 de desembre 2012. 

 

També es menciona que es prorroga la vigència del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al 

dret a l’habitatge del 2009-2012, fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge de 

conformitat amb el que estableix l’article 67 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge. 

Així doncs, 

 

Segons DECRET 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012. 

 

Capítol 3 

 

PROGRAMES DE REHABILITACIÓ 

 

Secció 1 

 

Disposicions generals Article 49 

Programes de rehabilitació 

 

Els programes de rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatge integren el Pla de rehabilitació 

d'habitatges de Catalunya per al període del 2009-2012, i són els següents: 

 

a) L'estudi i el coneixement del parc d'habitatges. 

 

b) La rehabilitació general d'edificis d'ús residencial i d'habitatges. 

 

c) La rehabilitació de conjunts d'especial interès i d'àrees de rehabilitació. 
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 Article 50 Finalitats 

Les finalitats principals dels programes de rehabilitació són: 

 

a) Promoure mesures per a l'estudi i la recerca en matèria de rehabilitació d'edificis d'ús residencial 

i d'habitatges per a la identificació de l'estat de conservació i el manteniment del parc d'habitatges. 

 

b) Facilitar informació i assessorament a la ciutadania en actuacions referides a la rehabilitació 

d'edificis d'ús residencial i d'habitatges. 

 

c) Establir línies d'ajuts a la rehabilitació per a edificis d'ús residencial i per habitatges, i definir la 

tipologia de les actuacions protegibles i les modalitats de finançament públic. 

 

d) Determinar el sistema de col•laboració entre les administracions per a la rehabilitació de 

conjunts d'especial interès i d'àrees de rehabilitació. 

 

Article 51 

 

Condicions generals per acollir-se als programes de rehabilitació d'habitatges 

 

51.1 Condicions dels edificis i dels habitatges: 

 

a) Els edificis d'ús residencial i els habitatges han d'haver estat construïts abans de l'1 de gener de 

1981, llevat dels casos d'intervencions urgents per risc imminent, les de millora de les condicions 

d'accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques, l'adaptació interior dels habitatges per a 

persones amb mobilitat reduïda, o les de millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica. La 

data de construcció s'acredita amb el certificat final d'obra, o altre document que justifiqui 

l'antiguitat de l'edificació. 

b) Es considera que un edifici és d'ús residencial quan el 70% de la seva superfície útil total, excloent 

les superfícies de la planta baixa i sota rasant no destinades a habitatge, està destinada a habitatge. 
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c) Els edificis i els habitatges s'han de destinar a residència habitual i permanent, o bé s'han de 

destinar a aquests usos un cop finalitzades les actuacions de rehabilitació. 

  

d) Un cop finalitzades les obres de rehabilitació protegides, els habitatges hauran de tenir les 

condicions d'habitabilitat necessàries per obtenir la cèdula d'habitabilitat per habitatge usats o 

preexistents, d'acord amb el Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels 

habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 

 

51.2 Condicions de les persones o entitats promotores d'obres de rehabilitació: 

 

 

a) Poden ser persones o entitats promotores de les actuacions de rehabilitació protegides totes les 

persones físiques, jurídiques i comunitats de propietaris d'edificis destinats a ús residencial, amb títol 

de domini o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les actuacions i complir les obligacions que 

estableixen la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i aquest Decret. 

 

b) També poden ser persones o entitats promotores d'actuacions de rehabilitació protegides les 

persones llogateres o usuàries d'habitatges, quan estiguin facultades per executar obres a l'interior 

dels habitatges, en subrogació o per compte de la propietat, per resolució administrativa o judicial de 

caràcter executiu. 

 

c) En el cas de persones físiques que promoguin actuacions de rehabilitació en els habitatges d'ús 

propi, els ingressos de la unitat familiar ponderats no poden superar 4,210502 vegades l'indicador de 

renda de suficiència de Catalunya (IRSC). En el supòsit que preveu l'article 56.2.c), els ingressos 

familiars ponderats no poden superar 6,081836 vegades l'indicador de renda de suficiència de 

Catalunya (IRSC). 

 

d) Per accedir als ajuts per a la rehabilitació, les persones físiques propietàries d'edificis d'un 

habitatge en el què hi vulguin realitzar obres de rehabilitació protegides han d'estar empadronades 

en el municipi de l'habitatge a rehabilitar. 
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e) També poden accedir als ajuts a la rehabilitació les persones físiques propietàries de l'habitatge a 

rehabilitar quan aquest habitatge hagi de constituir el seu domicili habitual un cop rehabilitat i que 

no tingui cap altre habitatge en propietat. 

 

Secció 2 

 

El programa per a l'estudi i coneixement del parc d'habitatges Article 52 

Objecte del programa 

  

52.1 El programa per a l'estudi i el coneixement de l'estat de conservació del parc d'habitatges té 

per objecte proporcionar informació sobre la situació dels habitatges i permetre una avaluació 

tècnica de les necessitats dels edificis d'ús residencial i dels habitatges. També permet una 

programació de les obres de rehabilitació que, si és procedent, cal realitzar, abans d'iniciar una 

actuació de rehabilitació amb ajuts públics. 

 

52.2 L'avaluació tècnica dels edificis i dels habitatges és un requisit general i obligatori previ a la 

sol•licitud d'ajuts públics per a obres de rehabilitació, les quals s'han d'ajustar al seu resultat. Només 

s'exceptuen d'aquest requisit les actuacions de rehabilitació d'elements d'un edifici amb risc greu i 

imminent, degudament acreditat. 

 

52.3 Els edificis que hagin complert la inspecció tècnica obligatòria que preveu l'article 

 

28 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, i que es vulguin acollir als ajuts de rehabilitació hauran 

d'aportar l'informe d'inspecció tècnica a fi i efecte de que les obres de rehabilitació protegides 

s'adeqüin al que s'hagi dictaminat. 

 

Article 53 Instruments 

53.1 El coneixement de l'estat dels edificis d'ús residencial i dels habitatges es pot fer a través 

d'estudis, informes, dictàmens, tests dels edificis o certificats, elaborats per tècnics i tècniques amb 

titulació d'arquitecte superior o arquitecte tècnic. L'avaluació ha d'incidir especialment en els 
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aspectes relatius a la seguretat estructural i solidesa constructiva, l'accessibilitat, l'adequació de les 

instal•lacions, i les condicions d'habitabilitat. 

 

53.2 Els documents tècnics que es detallen a l'apartat anterior s'han d'ajustar al contingut del model 

establert per la Secretaria d'Habitatge, que en farà difusió a través de la pàgina web del departament 

de la Generalitat competent en matèria d'habitatge. 

 

Article 54 

 

Estudis o informes tècnics 

 

54.1 Els documents tècnics de l'article 53.1 els poden encarregar directament les persones o entitats 

promotores de les obres de rehabilitació, o les administracions públiques que impulsen les 

actuacions. 

  

54.2 El departament de la Generalitat competent en matèria d'habitatge haurà de preveure 

sistemes d'ajuts per al finançament dels estudis o informes tècnics previs a les actuacions de 

rehabilitació, mitjançant Adigsa, o l'entitat que la substitueixi. Es podrà comptar amb la col•laboració 

dels col•legis professionals d'arquitectes i d'arquitectes tècnics, amb la finalitat d'assegurar la 

correcta i àgil realització d'aquests informes tècnics a tot el territori. 

 

54.3 Les administracions públiques poden elaborar els informes tècnics previs a les sol•licituds 

d'ajuts a la rehabilitació, per mitjà dels seus serveis tècnics o dels de l'oficina local d'habitatge que 

dugui a terme les tasques de rehabilitació. 

 

Secció 3 

 

EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ GENERAL D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL I D’HABITATGES 

Article 55 
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Objecte del programa 

 

El programa de rehabilitació general d'edificis d'ús residencial i d'habitatges té com a objectiu 

fomentar les actuacions de rehabilitació que fan referència als elements comuns dels edificis d'ús 

residencial o als interiors dels habitatges. 

 

Article 56 

 

Actuacions protegibles 

 

56.1 En el  cas  d'obres de rehabilitació d'edificis  d'ús  residencial, són  actuacions protegibles: 

 

a) Les obres de rehabilitació de patologies, que poden incloure diversos graus, com són: 

 

Les patologies estructurals, o lesions que afecten l'estabilitat, la solidesa i la seguretat de l'edifici. 

Les deficiències constructives que afecten o poden afectar les condicions d'habitabilitat en habitatges 

usats. 

  

Els elements puntuals d'un edifici que, pel seu grau de deteriorament, representen un risc, ja sigui 

per a les persones que ocupen l'edifici o per a terceres persones. 

 

b) Les obres per millorar les condicions d'accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques amb 

les següents variants: 

 

La creació d'un itinerari practicable global, que comporti la instal•lació d'un ascensor i compleixi el 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 

25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

 

La instal•lació d'ascensor que s'adapti a les possibilitat d'un edifici plurifamiliar. 
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La supressió de barreres arquitectòniques entre la via pública i l'ascensor existent. Altres mesures 

destinades a assolir els paràmetres que fixa el Codi d'accessibilitat per 

 

a un itinerari practicable. 

 

En el cas que la supressió de barreres arquitectòniques es dugui a terme mitjançant la instal•lació de 

plataformes elevadores, hauran de complir el que disposa l'annex 1, apartat 2, punt 2.4, del Decret 

55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d'habitabilitat, 

i aquestes han de tenir almenys les dimensions fixades per a un ascensor practicable. 

 

c) Les obres per a l'adequació a la normativa aplicable de les instal•lacions comunitàries de xarxes de 

sanejament, aigua, electricitat, protecció al foc, gas canalitzat i telecomunicacions. 

 

d) Les obres per a la millora de la sostenibilitat, l'eficiència i rehabilitació energètica següents: 

 

L'envolupant de l'edifici amb aïllament tèrmic i/o acústic per tal d'adaptar els elements rehabilitats 

energèticament als paràmetres que exigeix la normativa vigent . 

 

La instal•lació de sistemes d'obtenció d'energies alternatives. 

 

Qualsevol millora en els sistemes de les instal•lacions tèrmiques que incrementin l'eficiència 

energètica o la utilització d'energies renovables. 

  

Qualsevol millora a la xarxa d'aigua que fomenti l'estalvi i el reciclatge d'aigües grises o pluvials. 

 

56.2 En el cas d'obres de rehabilitació d'habitatges, són protegibles: 

 

a) Les actuacions destinades al fet que els habitatges puguin assolir les condicions d'habitabilitat 

que exigeix la normativa vigent per a l'habitatge usat. 
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b) Les obres per a l'adequació a la normativa aplicable de les instal•lacions d'aigua, gas, electricitat, 

protecció al foc, sanejament, telecomunicacions. 

 

c) L'adaptació interior dels habitatges destinada a facilitar: 

 

La mobilitat de les persones usuàries que tinguin la consideració legal de persones amb mobilitat 

reduïda, inclòs l'accés a diferents plantes d'un mateix habitatge, sigui amb la instal•lació d'ascensors 

o de plataformes elevadores. 

 

L'ús de l'habitatge per a persones amb altres discapacitats, mitjançant la instal•lació de sistemes de 

domòtica o altres instruments tecnològics o mecànics. 

 

d) La millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic de l'habitatge per tal d'adaptar els elements 

rehabilitats energèticament als paràmetres que exigeix la normativa vigent, segons els diferents 

graus d'intervenció. 

 

56.3 No seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l'enderroc de façanes, 

l'augment de volums, les ampliacions o subdivisions d'edificis o habitatges i les definides com a gran 

rehabilitació a l'article 3.h) de Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, a més, de les 

actuacions de rehabilitació que s'efectuïn conjuntament amb aquestes. 

 

56.4 Quan es tracta d'obres de rehabilitació en edificis unifamiliars d'ús residencial, el finançament 

és el corresponent a actuacions de rehabilitació d'edificis o d'habitatges, segons quina sigui l'actuació 

predominant. 

 

Article 57 

 

Criteris de legalitat i coherència tècnica 

  

57.1 Les actuacions de rehabilitació que es vulguin acollir als ajuts que regula aquest Decret han de 

tenir la preceptiva autorització municipal i s'han d'ajustar a la legalitat urbanística vigent. 
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57.2 Per acollir-se als ajuts a la rehabilitació d'habitatges és necessari que, prèviament, l'edifici tingui 

seguretat estructural i un funcionament correcte de les instal•lacions generals, o els aconsegueixi 

mitjançant el procés de rehabilitació. 

 

En les obres de rehabilitació s'han d'utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals coherents 

amb les característiques arquitectòniques de l'edifici i del  seu entorn. 

 

Article 58 

 

Pressupost protegible 

 

 

58.1 El pressupost protegible als efectes del càlcul dels ajuts estarà constituït, en cada una de les 

actuacions previstes, pel pressupost d'execució material, els honoraris facultatius, el cost de les 

llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions, les despeses generals 

i el benefici industrial. També formen part del pressupost protegible els costos de les diagnosis, 

estudis, informes, dictàmens o certificats tècnics previs a l'elaboració del projecte. 

 

58.2 Si en un mateix edifici es projecta executar obres de rehabilitació que consisteixen en diverses 

actuacions de les que preveu aquest Decret, s'haurà de presentar el pressupost degudament separat 

per cada una de les actuacions. Les despeses de caràcter conjunt s'atribuiran a cada una de les 

actuacions en proporció a la seva quantia. En aquest cas, la subvenció global serà la resultant de 

l'agregació de les subvencions de cada una de les actuacions. 

 

3.3 El pressupost d'execució material subvencionable és el de l'empresa o el que resulti del sumatori 

de les empreses que, si s'escau, realitzin les obres de rehabilitació, i s'ha d'ajustar a la llicència 

municipal. 
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Article 59 

 

Requisits temporals 

  

59.1 Les obres no es poden iniciar abans que s'hagi realitzat la visita d'inspecció tècnica per a 

l'elaboració de l'informe previ, definit als articles 52 i 53. 

 

59.2 El termini d'execució de les obres no pot excedir els dos anys a comptar des de la data de 

notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció. Aquets termini pot ser prorrogat un any mes, 

pels serveis competents de la Secretaria d'Habitatge, de manera excepcional i per causes motivades i 

justificades. 

 

Article 60 Tipus d'ajuts 

Les actuacions de rehabilitació protegibles poden rebre els ajuts següents: 

 

a) Subvencions a les persones o entitats promotores de les actuacions de rehabilitació, amb 

possibilitat de bestretes o pagaments parcials. 

 

b) Préstecs protegits, d'acord amb les condicions establertes als convenis subscrits entre el Govern 

de la Generalitat i les entitats de crèdit. 

 

Article 61 

 

Subvencions per a actuacions de rehabilitació en edificis d'ús residencial 

 

61.1  La  quantia  de  la  subvenció  de  les  actuacions  en  edificis  d'ús  residencial s'estableix en els 

percentatges que s'indiquen a continuació: 

 

a) Les subvencions per a obres de rehabilitació de patologies es fixen en:  a.1) El 50% del pressupost 

protegible, en obres de patologies estructurals. a.2) El 25% del pressupost protegible, en obres de 

deficiències constructives. 
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a.3) El 50% del pressupost protegible, en la reparació d'elements en situació de risc. 

b) Les subvencions per a obres per facilitar les condicions d'accessibilitat es fixen en: b.1) El 60% del 

pressupost protegible, en la creació d'un itinerari practicable que 

 

comporti instal•lar un ascensor: 

 

b.2) El 45% del pressupost protegible, en la instal•lació únicament d'ascensor. 

  

b.3) El 45% del pressupost protegible, en la supressió de barreres arquitectòniques fins l'ascensor 

existent. 

 

c) Les subvencions per a obres d'adequació a la normativa aplicable de les instal•lacions comunitàries 

es fixen en el 40% del pressupost protegible. 

 

d) Les subvencions per a obres per la millora de la sostenibilitat, eficiència i rehabilitació energètica 

es fixen en: 

 

d.1) El 60% del pressupost protegible, en obres d'intervenció en la part massissa dels tancaments 

exteriors a rehabilitar, més les obertures formades pel conjunt dels perfils més els vidres. 

 

d.2) El 40% del pressupost protegible, en obres d'intervenció en la part massissa dels tancaments 

exteriors a rehabilitar . 

 

d.3) El 40% del pressupost protegible, en obres d'intervenció en les obertures formades pel conjunt 

dels perfils més els vidres. 

 

d.4) El 40% del pressupost protegible, en obres d'instal•lació d'energies alternatives per a l'obtenció 

d'aigua calenta sanitària i d'energia elèctrica. 
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Article 62 

 

Subvencions per actuacions en rehabilitació d'habitatges 

 

La quantia de les subvencions de les actuacions de rehabilitació d'habitatges s'estableix en els 

següents percentatges: 

 

a) El 40% del pressupost protegible, en obres per assolir les condicions d'habitabilitat en habitatges 

usats. 

 

b) El 40% del pressupost protegible, en obres d'adaptació interior de l'habitatge que preveu l'article 

56.2.c). 

 

c) El 25% del pressupost protegible, en obres d'adequació d'instal•lacions a la normativa vigent. 

 

d) Per a obres de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic de l'habitatge: 

  

d.1) El 60% del pressupost protegible, en obres d'intervenció en la part massissa de l'envolupant 

tèrmica i/o acústica a rehabilitar, més les obertures formades pel conjunt dels perfils més els vidres. 

 

d.2) El 40% del pressupost protegible, en obres d'intervenció en la part massissa de l'envolupant 

tèrmica i/o acústica a rehabilitar. 

 

d.3.) El 40% del pressupost protegible, en obres d'intervenció en les obertures formades pel conjunt 

dels perfils més els vidres. 

 

Article 63 
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Límit de les subvencions 

 

L'import de les subvencions finals que resultin de l'aplicació dels percentatges màxims que 

estableixen els dos articles anteriors tenen la limitació per habitatge o per entitat que formi part de 

l'edifici a rehabilitar que determinin les bases de les convocatòries anuals. 

 

Aquesta limitació no és aplicable en el supòsit d'obres d'accessibilitat en edificis amb 12 entitats o 

menys de 12. 

 

Article 64 

 

SUBVENCIONS COMPLEMENTÀRIES PER A SITUACIONS ESPECÍFIQUES 

 

64.1 Els imports de les subvencions calculats segons el que preveuen els articles anteriors es poden 

incrementar en un 10% en els següents casos: 

 

a) Quan el promotor de les obres de rehabilitació de l'habitatge o edifici d'un sol habitatge per a ús 

propi sigui una persona de menys de 35 anys, una família nombrosa o una família monoparental. 

 

b) Quan els edificis o habitatges siguin rehabilitats per destinar-los a venda, lloguer o d'altres usos 

admesos en dret, en les condicions que estableix l'article 69.d) i e). 

 

c) Quan els edificis o els habitatges es trobin situats en una comarca o zona de muntanya, segons la 

Llei 2/1983, de 9 de març d'alta muntanya. 

  

d) Quan els edificis i habitatges formin part d'un bé cultural d'interès nacional declarat pel Govern 

de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Llei 9/93, de 30 setembre, del patrimoni cultural 

català. 

 

e) Quan els ajuntaments hagin de fer obres de rehabilitació en habitatges obtinguts amb motiu d'un 

expedient sancionador i d'expropiació per sobreocupació. Als efectes de l'article 119.1 de la Llei 
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18/2007 del dret a l'habitatge, les quanties ingressades per les sancions es destinaran a la 

rehabilitació dels habitatges. 

 

64.2 L'import de la subvenció també es pot incrementar en un 5% en el cas d'obres en habitatges 

cedits amb contractes de masoveria urbana, tal com es defineix a l'article 3.k) de la Llei 18/2007, de 

28 de desembre, en què els propietaris cedeixin l.ús de l'habitatge a canvi que les persones 

cessionàries n'assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment, ja sigui en elements comuns de 

l'immoble o en elements privatius de l'habitatge. 

 

Secció 4 

 

El programa per a la rehabilitació de conjunts d'especial interès i d'àrees de rehabilitació 

 

Article 65 

 

Objecte del programa 

 

Aquest programa té per objecte impulsar i ajudar a la realització d'obres de rehabilitació d'habitatges 

i d'edificis d'ús residencial en àmbits territorials determinats proposats pels ajuntaments. Aquests 

àmbits es poden declarar conjunts d'especial interès o àrees de rehabilitació. 

 

Article 66 

 

Procediment de declaració dels àmbits 

 

66.1 Per declarar un àmbit determinat conjunt d'especial interès o àrea de rehabilitació, 

l'Administració local que impulsa l'actuació ha de presentar un programa davant els serveis 

competents de la Secretaria d'Habitatge que en justifiqui el caràcter especial i excepcional, amb 

l'elaboració d'una memòria explicativa que acrediti la dificultat tècnica de les actuacions, 

l'envelliment i la degradació del parc d'habitatges i 
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les dificultats residencials de les persones que hi viuen, per les seves circumstàncies socials i 

econòmiques. 

 

66.2 Per declarar conjunts d'especial interès o àrees de rehabilitació, els ajuntaments han de 

disposar d'un pla local d'habitatge o del compromís de tenir-lo abans que es produeixi la declaració, 

que incideixi de forma específica sobre els àmbits en què cal promoure la rehabilitació. 

 

66.3 La Secretaria d'Habitatge, d'acord amb l'Administració local que impulsa l'actuació, declara 

conjunt d'especial interès o àrea de rehabilitació la delimitació d'un determinat àmbit. 

 

66.4 Un cop aprovada la declaració d'àmbit, cal subscriure un conveni entre l'ajuntament i la 

Secretaria d'Habitatge amb la finalitat d'establir les condicions específiques de finançament, detallar 

els edificis d'ús residencial o habitatges que formaran part de l'actuació, establir el programa i el 

calendari d'execució dels projectes i de les obres de rehabilitació a realitzar. 

 

66.5 En el cas que es declari àrea de rehabilitació un àmbit territorial, la Secretaria d'Habitatge 

proposa a l'Administració estatal la signatura de l'acord de la comissió bilateral que preveu l'article 

48 del Reial decret 2066/2008, als efectes d'accedir al finançament específic per a aquestes 

actuacions. 

 

Article 67 

 

Els conjunts d'especial interès 

 

67.1 S'entén per conjunts d'especial interès, als efectes d'aquest Decret, els àmbits territorials que 

per raons d'urgència i seguretat, d'especial envelliment del parc i de la situació social de les persones 

que n'ocupen els habitatges, necessiten un complement dels ajuts que preveu la secció 3 d'aquest 

capítol. 

 

67.2 Les persones titulars dels edificis i habitatges inclosos en conjunts d'especial interès poden 

accedir als següents ajuts: 
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a) Un increment del 10% dels ajuts que estableixen els articles 61 i 62 del programa general de 

rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges. 

  

b) Una subvenció per cobrir el cost del projecte i la direcció d'obra, que no pot superar el 7% del 

pressupost protegible de l'obra. 

 

67.3 Per sol•licitar la subvenció dels projectes i de la direcció d'obres, l'ajuntament o l'entitat local 

que coordina les actuacions ha de presentar, amb la sol•licitud, el comunicat d'inici de les obres, la 

sol•licitud de la llicencia municipal, el pressupost dels honoraris tècnics derivats de la redacció dels 

projectes, de les diagnosis i dels treballs previs, així com el pressupost de la direcció de les obres, si 

s'escau. 

 

67.4 En els casos de la subvenció que preveu l'article 67.2.b), la quantia subvencionada no pot 

formar part del pressupost protegible de les subvencions a les obres de rehabilitació. 

 

67.5 El pagament de la subvenció es pot fer amb caràcter previ a la finalització de les obres, un cop 

finalitat el projecte, les diagnosis i, si s'escau, la direcció d'obres, amb la conformitat dels serveis 

competents de la Secretaria d'Habitatge. 

 

67.6 El pagament de la subvenció dels projectes i de la direcció d'obres es pot fer directament als 

tècnics o professionals que els hagin elaborat o executat, amb el consentiment previ de les persones 

o entitats promotores de les actuacions, o a l'Administració local d'acord amb el que estableix 

l'article 73.5. 
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Article 68 

 

LES ÀREES DE REHABILITACIÓ 

 

68.1 S'entén per àrees de rehabilitació, als efectes d'aquest Decret, les actuacions que tenen per 

objecte la millora i la conservació del parc residencial de nuclis urbans i centres històrics, tal com les 

defineix el capítol 3 del Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla estatal 

d'habitatge i rehabilitació 2009-2012. 

 

68.2 Les àrees de rehabilitació es poden declarades àrees de rehabilitació integral, àrees de 

renovació urbana o centres històrics. 

 

68.3 Els ajuts per actuacions de rehabilitació d'edificis i d'habitatges situats en les àrees de 

rehabilitació integral, de renovació urbana o de centres històrics es determinen d'acord amb el que 

preveu el capítol III del Reial decret 2066/2008 i són incompatibles amb la resta d'ajuts que preveu 

aquest Decret. 

  

Secció 5 

 

Obligacions, garanties, límits i compatibilitats dels ajuts a la rehabilitació Article 69 

Obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts 

 

69.1 Les persones beneficiàries d'ajuts a la rehabilitació s'obliguen a: 

 

a) Realitzar les obres ajustant-se al projecte acceptat pel servei competent en l'atorgament dels 

ajuts, o a l'actuació protegida i als terminis d'execució que preveu aquest Decret. 

 

b) Destinar els habitatges a residència habitual i permanent. 

 

c) No efectuar actes de transmissió onerosa o gratuïta entre vius dels habitatges i entitats que formin 

part dels edificis rehabilitats en el termini de cinc anys, a comptar de la data de concessió dels ajuts, 
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sense retornar a l'Administració la totalitat de l'import rebut incrementat amb els interessos 

devengats calculats al tipus d'interès legal corresponent. 

d) Que un cop acabada la rehabilitació dels habitatges destinats a venda, es qualifiquin d'habitatges 

amb protecció oficial de preu concertat, amb el règim jurídic que estableix aquest Decret. 

 

e) Que un cop acabada la rehabilitació dels habitatges destinats a lloguer, es mantinguin durant 10 

anys en aquest règim, amb una renda màxima equivalent a la dels habitatges amb protecció oficial 

en règim de lloguer a 10 anys. En aquests casos, cal aportar els contractes de transmissió o d'ús dels 

habitatges un cop acabada l'actuació de rehabilitació. 

 

69.2 En el supòsit que les obres de rehabilitació les promogui una comunitat de propietaris dels 

quals menys del 70% utilitzen els habitatges com a residència habitual i permanent, el reconeixement 

de la subvenció es farà només per als habitatges que es destinin a aquesta finalitat, ja siguin ocupats 

per la persona propietària o per la persona llogatera. 

  

Article 70 Garanties i límits 

70.1 Amb l'objectiu de donar compliment a l'article 69.1.c), s'ha de fer l'anotació preventiva al 

Registre de la Propietat de la resolució de concessió, en els termes que preveu la legislació 

hipotecària. 

 

70.2 Els edificis i habitatges per als quals s'hagin concedit ajuts de rehabilitació no poden rebre nous 

ajuts per al mateix tipus d'actuació que hagi estat protegida, de conformitat al que preveu l'article 56 

fins que hagin transcorregut 10 anys, a comptar des de la data en què s'hagi emès la resolució de 

concessió. 

 

Article 71 

 

Efectes de l'incompliment 

 

El fet de no dur a terme les obres d'acord amb la sol•licitud aprovada, la falsedat de les dades, 

l'incompliment de les condicions imposades als beneficiaris d'acord amb aquest Decret o el fet de no 
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destinar els fons rebuts en concepte de subvenció a la seva finalitat, independentment de les accions 

legals que es puguin emprendre, donarà lloc al reintegrament dels ajuts rebuts, incrementat amb els 

interessos legals corresponents. 

 

Article 72 

 

Règim de compatibilitats dels ajuts a la rehabilitació 

 

72.1 Els ajuts a les diferents actuacions de rehabilitació protegibles que estableix aquest Decret són 

compatibles entre sí, amb excepció dels que estableix l'article 68, i es poden acumular sempre que 

no superin els costos de les actuacions protegides. 

 

72.2 Els ajuts per a la rehabilitació que estableix aquest Decret són compatibles amb els atorgats per 

altres administracions públiques dins dels seus àmbits competencials, sempre que no superin els 

costos de les actuacions protegibles. 

 

72.3 En el cas que se sol•licitin ajuts a diferents administracions per al mateix tipus d'actuació, es 

farà constar amb la presentació de la sol•licitud a quin organisme s'han demanat els ajuts i quins són 

els imports sol•licitats. 

  

72.4 Per accedir als ajuts que preveu aquest Decret en el supòsit que l'actuació de rehabilitació 

estigui inclosa en un dels àmbits d'aplicació de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 

urbanes i viles que requereixen una atenció especial, cal coordinar les actuacions amb l'ajuntament 

respectiu per tal de fixar els termes del cofinançament de l'actuació, sense que en cap cas es pugui 

superar el pressupost protegible total. 

 

Article 73 

 

Procediment d'atorgament i pagament dels ajuts a la rehabilitació 

73.1 Els ajuts que preveu aquest capítol es concedeixen mitjançant convocatòries anuals, en les què 

s'especifiquen les condicions concretes del procediment de presentació i tramitació de les 
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sol•licituds d'ajuts, la tipologia de les actuacions protegibles, els criteris de priorització i valoració i el 

pressupost públic que s'hi destina. 

 

73.2 Dins les convocatòries anuals, queden excloses de concurrència competitiva les actuacions de 

rehabilitació necessàries per evitar situacions de risc imminent, les obres per millorar les condicions 

d'accessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques en edificis i habitatges d'us residencial, quan hi 

resideixen persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, les incloses en les zones que preveu l'article 

67 i les que s'hagin de realitzar en habitatges que es destinin als programes de cessió i mediació que 

preveu aquest Decret. 

 

73.3 Les bases reguladores de les subvencions poden preveure bestretes i pagaments parcials de la 

subvenció concedida, amb determinació dels imports i condicions aplicables. 

 

73.4 Una vegada executades les obres de rehabilitació objecte de subvenció, circumstància que 

s'acreditarà mitjançant la presentació de les factures o certificacions d'obra executada degudament 

emeses per l'empresa que va realitzar les obres i conformades per la representació del promotor, es 

farà el pagament efectiu de la subvenció. 

 

Si el promotor ha fet la cessió del dret de cobrament de la subvenció i aquesta cessió s'ha comunicat 

de forma fefaent a l'òrgan gestor de la subvenció mitjançant la corresponent presa de raó, el 

pagament es farà al titular del dret de cobrament. 

  

73.5 En el cas que sigui l'ajuntament o un ens públic porti directament la gestió i coordinació de les 

obres de rehabilitació, a compte de les persones propietàries o usuàries dels edificis i habitatges, el 

pagament de la subvenció que s'hagi atorgat es podrà fer directament a l'ajuntament o ens públic, 

amb el consentiment previ de les persones beneficiàries. 

 

A més a més, també crec convenient comentar les INSPECCIONS TÈCNIQUES, ja que estan referides a 

la rehabilitació dels edificis. 
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La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control 

periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de 

conservar i rehabilitar els seus immobles. 

 

La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l'edifici. No té per objecte detectar 

possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se'n pot extreure la conveniència 

d'una diagnosi més acurada. L'ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d'arquitecte, aparellador, 

arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació, contractat/da pels titulars de l'edifici a inspeccionar. 

 

L'ITE dóna lloc a un informe que descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades i termini 

per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici. L'informe és previ a l'obtenció del 

Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'Administració. 

 

TERMINIS 

 

Es pot sol•licitar en qualsevol moment. 

 

No obstant això, Habitatge ha establert un programa d'inspeccions que fa obligatòria la ITE abans 

d'unes dates segons l'antiguitat dels edificis: 

 

Antiguitat de l'edifici Termini màxim per passar la inspecció 

Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012 

Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013 

Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014 

Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015 

  

A partir de 1971 

  

Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat 

 

L'antiguitat dels edificis es pot acreditar per qualsevol mitjà que sigui vàlid en dret. 
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Més enllà dels terminis màxims per antiguitat de l'edifici, Habitatge o els ens locals poden declarar 

l'obligació de la ITE en els supòsits següents: 

 

- Situacions de risc 

 

- Deficiències estructurals, constructives o de les instal•lacions 

 

- Edificis situats en àrees de conservació i rehabilitació previstes en la Llei del Dret a l'Habitatge 

- Qualsevol altra causa degudament justificada 

 

DOCUMENTACIÓ 

Documentació que cal adjuntar a la sol•licitud: 

 

1. Original de l'Informe de la inspecció tècnica segons model normalitzat , degudament complimentat 

per un/a tècnic/a amb la titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de 

l'edificació i validat pel col•legi professional corresponent i amb els annexos corresponents: 

- Descripció del sistema envoltant (model normalitzat ) 

 

- Deficiències detectades (model normalitzat ) 

- Relació i qualificació de les deficiències detectades (model normalitzat ). 

 

En el cas que la ITE qualifiqui l'estat de l'edifici "amb deficiències greus" o "molt greu" a més de la ITE 

cal aportar: 

2. Certificat final d'obra de la Direcció Facultativa que ha dirigit les esmentades obres i que acrediti la 

seva correcta realització i finalització. 

TAXES 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit. 

La propietat de l'edifici haurà de fer-se càrrec del pagament de la ITE al facultatiu a qui li encarregui.

 (Es preveuen ajuts de caràcter excepcional quan s'acrediti la 
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insuficiència de mitjans econòmics de les persones que compleixen els requisits de les convocatòries 

de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges). 

ALTRES INFORMACIONS 

 

Contingut de l'Informe de la inspecció tècnica 

 

L'informe conté els apartats següents: 

 

1. Descripció de l'estat actual de l'edifici. 

 

2. Deficiències detectades i termini per esmenar-les. Poden ser: 

 

- Deficiències greus: Són les que, per la seva importància, cal esmenar en els terminis indicats. En el 

cas que representin un risc per a les persones, cal indicar- ho expressament i detallar les mesures 

urgents de seguretat a adoptar prèvies a l'execució de les obres. 

- Deficiències lleus. Són les que, sense ser greus, fan necessària la realització de treballs de 

manteniment per evitar el deteriorament de l'edifici o d'una part d'aquest. 

 

3. Qualificació de l'estat general de l'edifici. Pot ser: 

- Molt greu: existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument 

l'estabilitat de l'edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. 

- Amb deficiències greus: existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar. 

- Amb deficiències lleus: existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar 

treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l'edifici o d'una part. 

- Sense deficiències. 

 

OBLIGACIONS DE LA PROPIETAT 

1. Encarregar i tramitar la ITE quan sigui obligatòria. 

- La manca del certificat d'aptitud pot donar lloc, amb les diligències prèvies adients, a la imposició 

de multes coercitives i de sancions a les persones responsables. 
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- En la venda d'habitatges d'edificis en els que la ITE sigui obligatòria, les persones venedores han de 

lliurar còpia degudament autenticada del certificat d'aptitud de l'edifici a les persones adquirents, si 

bé les poden exonerar de manera expressa d'aquesta obligació. 

2. Segons el resultat de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici: 

 

- Adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat indicades a fi d'evitar situacions de risc 

per a les persones. 

- Esmenar les deficiències indicades en els terminis previstos en l'informe tècnic. 

 

- Dur a terme treballs de manteniment en qualificacions d'edificis amb deficiències lleus. 

 

L'incompliment de la realització de les obres d'esmena de deficiències o de l'adopció de mesures de 

seguretat previstes a la normativa faculten Habitatge per a adoptar les ordres d'execució i altres 

mesures d'intervenció administrativa. 

 

Validesa del test de l'edifici en relació amb el certificat d'aptitud de l'edifici 

Els Tests de l'Edifici previs a l'entrada en vigor del decret de la ITE (26/02/2011), sempre que no hagin 

transcorregut 24 mesos des de la seva emissió, es  poden emprar per: 

 

- Sol•licitar el certificat d'aptitud dels edificis. Els edificis d'habitatges que a l'entrada en vigor del 

decret hagin estat sotmesos al Test de l'Edifici i no hagin estat requerits per Habitatge per a dur a 

terme obres d'esmena de deficiències o bé ja les hagin dut a terme, poden obtenir el certificat 

d'aptitud de l'edifici amb la qualificació d'apte amb una vigència de 10 anys des de la data d'avaluació 

positiva del test per part d'habitatge. 

- Acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació. 

 

Relació entre la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'aptitud d'edificis d'habitatge 

 

Si hi ha alguna discrepància entre la cèdula d'habitabilitat atorgada als habitatges i el resultat del 

certificat d'aptitud atorgat a l'edifici, prevaldrà: 
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- Per a acreditar l'estat d'ús i conservació dels elements comuns de l'edifici: el certificat d'aptitud. 

- Per a acreditar l'estat dels elements privatius dels habitatges: la cèdula d'habitabilitat. 

  

 

I finalment comentar que, tot hi que aquesta nova llei s’aplica a tot Espanya, s’especifica en aquest 

apartat la nova llei sobre els CERTIFICATS ENERGÈTICS ja que això implica remodelitzacions a 

l’habitatge. 

 

El 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el 

procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Aquest Reial Decret 

diferencia entre: 

 

Certificació energètica edificis obra nova 

 

Certificació energètica edificis existents 

 

Aquest reial decret, amb caràcter de norma bàsica, fixa el procediment per a la certificació de 

l’eficiència energètica dels edificis. El procediment conclou amb l’emissió per part d’un tècnic 

competent del corresponent certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de la part del mateix, on es 

qualifica l’eficiència energètica de l'immoble. Aquesta qualificació es farà visible mitjançant la 

corresponent etiqueta de certificació energètica. 

 

Des del govern de la Generalitat ens informa que s’està treballant en la tramitació del Decret Català 

que regularà el procediment per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya. 

 

L'ICAEN, organisme encarregat de gestionar la certificació d’eficiència energètica d’edificis a 

Catalunya, disposarà en breu del procediment mitjançant el qual, es podrà obtenir l’etiqueta 

energètica d’aquells edificis existents que hagin realitzat la qualificació energètica, amb qualsevol de 

les eines de certificació reconegudes. 
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Fins que la Generalitat i l’ICAEN no finalitzin els seus treballs, no podem dir amb una fiabilitat del 

100% com serà el procediment de certificació i l’emissió del certificat a Catalunya, però podem 

confirmar alguns punts que creiem que no seran modificats: 

 

Tipus de certificats 

 

El reial decret conté tres tipus de certificats: 

  

- Certificat d’eficiència energètica del projecte: documentació subscrita pel tècnic competent com a 

resultat del procés de certificació, que conté informació sobre les característiques energètiques i la 

qualificació d’eficiència energètica del projecte d’execució. 

 

- Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat: documentació subscrita pel tècnic competent, 

pel qual es verifica la conformitat de les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència 

energètica obtinguda pel projecte d’execució amb la de l’edifici acabat. 

 

- Certificat d’eficiència energètica d’edifici existent: documentació subscrita pel tècnic competent 

que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica 

d’un edifici existent o part del mateix. 

 

Contingut del certificat d’eficiència energètica 

 

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de la part del mateix contindrà com a mínim la 

següent informació: 

 

a) Identificació de l’edifici o de la part del mateix que es certifica, incloent la seva referència 

cadastral. 

 

b) Indicació del procediment reconegut utilitzat per obtenir la qualificació d’eficiència energètica. 
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Gran terciari  

 

c) Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica d'aplicació en el moment de la seva 

construcció. 

 

d) Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envolupant tèrmica, instal•lacions 

tèrmiques i d’il•luminació, condicions normals de funcionament i ocupació, condicions de confort 

tèrmic, lumínic, qualitat d’aire interior i altres dades utilitzades per obtenir la qualificació d’eficiència 

energètica de l’edifici. 

 

 

e) Qualificació d’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant l’etiqueta energètica. 

 

f) Dades del tècnic certificador i el promotor/propietari. 

 

g) Ús de l’edifici i condiciones de funcionament i ocupació. En el cas d’edificis existents, també 

haurà de contenir: 

h) Document de recomanacions per a la millora de la qualificació. 

 

i) Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador. 

 

Caducitat del certificat d’eficiència energètica 

 

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, 

caldrà renovar-lo. 

De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que 

afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu 

certificat. 

  

Edificis amb l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica 
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Serà aplicable a: 

 

a) Els edificis de nova construcció. 

 

b) Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per 

part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús 

independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització 

independent. 

 

c) Els edificis o parts d’edificis existents en els què, una entitat pública ocupi una superfície útil total 

superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic. 

 

Queden exclosos: 

 

a) Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu 

particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués 

alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte. 

 

b) Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses. 

 

c) Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys. 

 

d) Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no 

residencials. 

 

e) Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m². 

 

f) Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc. 
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g) Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé 

durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria 

de la seva utilització durant tot l’any. 

  

Obligatorietat per l’obtenció del certificat d’eficiència energètic 

Àmbit 

Nova construcció 1 de novembre de 2007 

Grans Rehabilitacions 1 de novembre de 2007 

Vendes i lloguers 1 de juny de 2013 

Edificis públics > 500 m2 1 de juny de 2013 

Edificis públics entre 500 i 250 m2 9 de juliol de 2015 

Edificis públics llogats >250 m2 31 de desembre de 2015 

 

Obligació de presentació del certificat 

 

El certificat d’eficiència energètica o una còpia d’aquest s’haurà de mostrar al comprador o nou 

arrendatari potencial i es lliurarà al comprador o nou arrendatari, quan    es    construeixin, venguin    

o     lloguin     edificis     o     unitats     d’aquests La presentació o posada a la disposició dels 

compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, 

segons correspongui, serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a 

partir d'1 de juny de 2013. 

 

Responsabilitat dels tècnics certificadors en eficiència energètica 

 

Podem dir que les obligacions principals del tècnic certificador són: 

 

- Donar-se d’alta al registre de tècnics certificadors habilitat per l’ICAEN. 

 

- Realitzar les proves, comprovacions i inspeccions necessàries per tal de confirmar l’autenticitat de 

la informació continguda en el certificat. 
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- Realitzar recomanacions de millora d’eficiència energètica que siguin tècnicament viables (*) i 

rendibles econòmicament. 

 

- Incorporar el certificat d’eficiència energètica d’edifici nou en fase de projecte al projecte executiu i 

incorporar el certificat d’eficiència energètica en fase d’edifici acabat al llibre de l’edifici. 

- Oferir la col•laboració necessària per tal de facilitar a l’ICAEN el control  i les inspeccions de

 verificació de la certificació. 

 

(*) Tècnicament viable significa que les recomanacions siguin coherents amb la normativa estatal i 

local i que s’ajustin a la naturalesa de l’edifici. A la vegada caldria que les recomanacions fossin 

viables econòmicament malgrat el retorn de la inversió sigui elevat. 

 

Tanmateix, el tècnic, en el seu certificat haurà de respondre de la inexactitud o la falsedat en els 

documents, en les dades aportades a les eines de certificació i/o certificacions necessaris per obtenir 

la qualificació de l’eficiència energètica d’un edifici o part del mateix. 
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Extremadura  

 

No procedeix, no s’ha trobat informació 

 

 

Galicia   

 

Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer 

d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016. 

 

No obstant, es en àmbit general, i estudiarem el Pla anterior 

 

VIVENDA  I  EDIFICIS  EN  ÀMBIT  RURAL,  HISTÒRIC  I  DELS CAMINS DE SANTIAGO 

 

Situació 

L'immoble ha d'estar en l'àmbit rural, històric o dels camins de Santiago 
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Actuacions protegibles   

 

- Rematada de façanes i closques. 

 

- Rehabilitació d'edificis o habitatges. 

 

- Reconstrucció d'edificis i habitatges. 

 

Pressupost protegible 

Pressupost de les actuacions protegibles que servirà de base per determinar l'import de la subvenció, 

amb el límit màxim del resultat de multiplicar la superfície útil de l'habitatge pel mòdul bàsic estatal 

vigent en el moment de la sol • licitud de la qualificació provisional i amb el límit mínim de 400 € per 

habitatge. Estarà format per: 

 

- El pressupost de contracta de les obres protegibles amb IVA. Les despeses generals i benefici 

industrial inclosos en aquest pressupost, no podran superar el 19% del pressupost d'execució 

material de les obres. 

  

- Les despeses d'honoraris professionals, taxes de llicència, tributs i qualsevol altra despesa 

necessària per a l'execució de les obres protegibles fins a un límit del 10% del pressupost assenyalat 

en l'apartat anterior. 

 

Els preus de les partides d'obres s'han d'ajustar als preus mitjans de mercat, podent prendre com a 

referència la base de dades de Construcció de Galícia, BDC-Galícia, promoguda per l'Institut Gallec de 

Vivenda i Solament, en col•laboració amb l'Institut Tecnolóxico de Galícia, o el catàleg de preus de 

les unitats d'obra, previst en la disposició addicional d'aquest decret. 

 

Antiguitat 

 

En l'àmbit rural els habitatges han de ser unifamiliars i comptar amb una antiguitat de: 
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- 10 anys o més per a les actuacions de rematada de façanes i closques. 

 

- 15 anys o més per a les actuacions de rehabilitació. 

 

- 40 anys o més per a les actuacions de reconstrucció. 

 

- En els  àmbits  històrics  i dels camins  de  Santiago  dels habitatges  hauran  de pertànyer a edificis 

que tinguin almenys el 50% de la superfície útil destinada a l'ús d'habitatge. L'antiguitat de l'edifici 

haurà de ser igual o superior a: 

- 10 anys o més per a les actuacions de Remate de façanes i cobertes. 

 

- 15 anys o més per a actuacions de rehabilitació. 

 

- 40 anys o més per a actuacions de reconstrucció. 

 

- En el cas que l'objecte de les obres sigui la millora de les condicions d'accessibilitat de l'habitatge 

per a persones amb mobilitat reduïda o majors de 65 anys, l'antiguitat mínima dels habitatges serà 

de 5 anys, en qualsevol dels àmbits i tipus d'actuació protegible. 

 

Destinació 

Els habitatges es destinaran a habitatge habitual i permanent durant 5 anys com a mínim amb les 

excepcions previstes en l'article 6 per al supòsit que es destini a lloguer o es realitzin per gallecs 

residents a l'exterior de la comunitat autònoma. 

  

Condicions 

1. Les persones promotores de les actuacions protegibles, no podran superar els següents límits 

d'ingressos ponderats en el moment de presentació de la sol • licitud de qualificació provisional de 

l'actuació: 

 

- 3,5 IPREM per a actuacions en l'àmbit rural. 
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- 6,5 IPREM per a actuacions per a ús propi en els àmbits històrics i dels Camins de Sant Jaume. 

 

2. En els supòsits que les actuacions protegibles es realitzin amb destinació a lloguer, els habitatges es 

destinaran a unitats familiars amb ingressos ponderats fins a 4,5 IPREM, havent d'acreditar en el 

moment de demanar la subvenció. 

 

3. En el supòsit d'actuacions protegibles en edificis promogudes per la comunitat de propietaris, 

només podran accedir a les ajudes previstes en aquest decret les persones titulars de l'immoble o 

d'un dret real que permeti escometre aquestes actuacions, quan els habitatges siguin per a ús propi, 

o les persones titulars, en el cas que l'habitatge es destini a lloguer, que acreditin els ingressos de la 

forma prevista en els apartats anteriors. 

 

AJUDES 

 

Beneficiaris: 

 

Podran ser beneficiàries de les subvencions les persones promotores de les actuacions que 

compleixin els requisits que estableix l'article 10 de la Llei 9/2007, de subvencions de Galícia i més 

estiguin en possessió de la qualificació definitiva i destinin l'habitatge a residència habitual i 

permanent seu o de la persona llogatera, en el cas de rehabilitació per a lloguer, i compleixin els 

requisits establerts en la corresponent convocatòria. 

 

En el supòsit d'actuacions promogudes per les comunitats de propietaris, podran ser persones 

beneficiàries, els / les titulars de l'immoble o d'un dret real que permeti escometre aquestes 

actuacions, en funció del seu percentatge de participació en el pressupost protegible de les obres. 

  

Quanties: 

 

Quantia equivalent al 50 per 100 del pressupost que figuri en la resolució de qualificació definitiva 

sense que en cap cas  aquesta subvenció pugui superar  la quantitat màxima de 6.600 euros en el cas 
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de les modalitats de rematada de façana i rehabilitació i la quantitat màxima de 8.600 euros en la 

modalitat de reconstrucció d'edificis i habitatges. 

En el supòsit d'actuacions promogudes per les comunitats de propietaris, la subvenció màxima 

prevista en l'apartat anterior, es calcularà per a cada habitatge en funció del seu percentatge de 

participació en el pressupost protegible de les obres, sempre que es compleixin els altres requisits 

previstos en aquest decret. En el supòsit que de forma simultània amb les obres d'elements comuns 

es realitzin actuacions protegibles en habitatges de l'edifici, la subvenció total que li correspondria a 

cada habitatge, no podrà excedir de les quanties establertes en l'apartat anterior. 

 

Justificació: 

 

L'obtenció de la qualificació definitiva substitueix la documentació que regula l'article 48 º 1 del 

Decret 11/2009, do 8 de gener, pel qual s'aprova el reglament de la llei 9/2007, de 13 de juny, de 

subvencions de Galícia , per el compte justificatiu. 

 

La persona beneficiària haurà d'aportar la documentació establerta per a la memòria econòmica en 

l'article 48 º 2 del Decret 11/2009, del 8 de gener, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 9/2007, 

del 13 de juny, de subvencions de Galícia. 

 

A efectes de la justificació de la despesa subvencionable, s'estarà al que preveu l'article 42 º del 

Decret 11/2009, admetent-se la possibilitat establerta en l'apartat 3 del precepte esmentat, en base  

a les característiques  de les obres  subvencionables d'acord amb el present decret . 

 

Reintegrament: 

 

Procedirà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes en concepte de subvenció i 

l'exigència dels interessos de demora, en els casos recollits en l'article 33 de la Llei 9/2007, de 13 de 

juny, de subvencions de Galícia. 

  

El procediment per al reintegrament serà el que estableix l'article 38 de la Llei de subvencions de 

Galícia, i en els articles 77 i següents del seu Reglament, aprovat pel Decret 11/1998, del 8 de gener. 
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Compatibilitat: 

 

Amb caràcter general, les subvencions previstes en aquest Decret són compatibles amb les  ajudes 

establertes  en matèria  de rehabilitació, en  la normativa  estatal i autonòmica. 

 

En cap cas l'import total de les subvencions concurrents, per a les mateixes actuacions, amb càrrec 

als pressupostos de l'Institut Gallec d'Habitatge i Sol, i amb càrrec al ministeri competent en matèria 

d'habitatge a l'empara dels plans d'habitatge, podrà ser de tal quantia que supera el 75% del 

pressupost protegible. 

 

No podran concedir ajudes per a aquells habitatges que, a l'empara de qualsevol norma autonòmica 

reguladora d'ajudes per a actuacions de rehabilitació, reconstrucció o renovació, o l'empara de la 

normativa estatal dels plans d'habitatge, les hagin sol•licitat en  els quatre anys immediatament 

anteriors al de la presentació de la sol•licitud de subvenció, amb l'excepció d'aquells casos en què les 

sol • licituds hagin acabat el seu procediment sense obtenir subvenció per esgotament del crèdit 

establert en la convocatòria. 

 

PLAN DE VIVIENDA 2009-2012 

 

REAHBILITACIÓ AÏLLADA DE UN EDIFICI DE VIVENDES 

 

1. Actuacions per millorar l'eficiència energètica, higiene, salut i protecció del medi ambient en els 

habitatges, i la utilització d'energies renovables: 

- Instal•lació de panells solars, per tal de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària 

demandada pels habitatges, en almenys, el 50% de la contribució mínima exigible per a edificis nous 

segon el en el Codi Tècnic de l'Edificació. 

- Millora de l'envoltant tèrmica de l'edifici per reduir la seva demanda energètica, mitjançant 

actuacions com l'increment de l'aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels buits, 

o altres, sempre que es demostri la seva eficàcia energètica, considerant factors com la severitat 

climàtica i les orientacions. 
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- Qualsevol millora en els sistemes d'instal•lacions tèrmiques que incrementin la seva eficiència 

energètica o la utilització d'energies renovables. 

  

- Millora de les instal•lacions de subministrament i instal•lació de mecanismes que afavoreixin 

l'estalvi d'aigua així com la realització de xarxes de sanejament separatives en l'edifici que afavoreixin 

la reutilització de les aigües grises en el propi edifici i redueixin el volum d'abocament al sistema 

públic de clavegueres. 

- Totes les altres serveixin per complir els paràmetres establerts en els documents bàsics del Codi 

Tècnic de l'Edificació DB-HE d'estalvi d'energia, DB-HS Salubritat, i DB-HS, protecció contra el soroll. 

2. Actuacions per garantir la seguretat i estanquitat dels edificis 

 

- Qualsevol intervenció sobre els elements estructurals de l'edifici, inclosa la fonamentació, que 

estigui destinada a reforçar o consolidar les seves deficiències. 

- Instal•lacions elèctriques, per tal d'adaptar-les a la normativa vigent. 

 

- Qualsevol intervenció sobre els elements de l'envolupant afectats per humitat. 

 

3. Actuacions per a la millora de l'accessibilitat a l'edifici: 

 

- Es consideraran actuacions per a la millora de l'accessibilitat les tendents a adequar els edificis a la 

Llei de Propietat Horitzontal. En particular: 

 

- La instal•lació d'ascensors o adaptació dels mateixos a les necessitats de persones amb 

discapacitat de les noves normatives que hi havia hagut entrat en vigor després de la seva 

instal•lació. 

- La instal•lació o millora de rampes d'accés als edificis, adaptades a les necessitats de persones amb 

discapacitat. 

- La instal•lació o millora de dispositius d'accés als edificis adaptats a persones amb discapacitat 

sensorial. 

- La instal•lació d'elements d'informació que permetin l'orientació en l'ús d'escales i ascensors. 



 
                                          Rehabilitació: una necessitat social 
                                                                                                                                      Manuel Agustiño Otero 

 

 

 

 

 

 
P à g i n a  115 

 

 

 

- Obres d'adaptació dels habitatges a les necessitats de persones amb discapacitat o majors de 65 

anys. 

 

Pressupost protegit: 

El pressupost protegit serà el cost total de les obres a realitzar sobre els elements comuns i 

instal•lacions generals (incloses les necessàries sobre les parts afectades en els habitatges i locals). 

 

Amb les limitacions: 

- Màxim 90 metres quadrats útils per habitatge resultant de l'actuació o local afectat per ella. 

- Per garatges i annexos, la superfície màxima serà de 25 i 8 metres quadrats respectivament. 

- La quantia màxima del pressupost protegit per metre quadrat útil no pot superar el 70% del mòdul 

bàsic estatal vigent en el moment de la qualificació provisional de l'actuació. 

 

Almenys el 25% del pressupost de les actuacions protegides ha d'estar dedicat a: 

- Utilització d'energies renovables, 

- Millora de l'eficiència energètica, higiene, salut i protecció del medi ambient i 

- Accessibilitat de l'edifici 

 

Condicions personal: 

 

Poden ser beneficiaris: 

 

- El promotor de l'actuació 

 

- Els propietaris i llogaters autoritzats 

 

- Les comunitats de propietaris 

 

Sempre que: 
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- No incorrin en les prohibicions per ser beneficiari de l'article 10 de la Llei 9/2007, de subvencions 

de Galícia. 

- No haver obtingut ajudes financeres ni préstecs convinguts, per al mateix tipus d'actuació a 

l'empara de plans estatals o autonòmics els 10 anys anteriors a la sol • licitud actual. 

- Destinar l'habitatge a domicili permanent i habitual durant 5 anys 

 

- Els ingressos familiars de les persones beneficiàries no podran excedir de 6,5 IPREM, quan es tracti 

de la rehabilitació, per a ús propi, d'elements privatius. En una fitxa a part podrà veure la taula 

d'ingressos. 

- Quan la rehabilitació tingui per objecte els elements comuns, o la totalitat de l'edifici per destinar-

lo a arrendament, les condicions dels beneficiaris seran les mateixes que les dels habitatges protegits 

per a arrendament 

 

El préstec Convingut:  

Amb o sense subsidiació, acompanyades, en aquest últim cas, de subvencions als promotors que 

s'abonaran a través del IGVS. 

 

- La resolució de concessió del préstec es pot fer efectiva davant de qualsevol entitat de crèdit 

col•laboradora del Pla d'Habitatge. 

- El préstec podrà arribar a la totalitat del pressupost protegit. 

 

- Tipus d'interès fix o variable, fixat i revisat anualment pel Consell de Ministres. 

 

- No tindran comissió cap. 

 

- Estarà garantit amb hipoteca. 

 

- Les cotes seran constants a l'amplada de la vida del préstec, dintre de cada un dels períodes 

d'amortització. 

- El termini d'amortització del préstec: S'iniciarà amb l'expedició de la qualificació definitiva, serà de 

15 anys com a màxim. 
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- El període de carència serà de fins a 2 anys ampliable a 3 anys amb l'autorització de la comunitat 

autònoma i l'acord de l'entitat de crèdit. 

 

Podran obtenir el préstec per finançar l'actuació protegida de rehabilitació d'un edifici: 

 

- Els propietaris o ocupants dels habitatges, amb independència dels seus ingressos familiars. 

- Els locals, quan es tracti de rehabilitació d'elements comuns i participin en els costos d'execució. 

 

Ajudes: 

 

Quantia de la subvenció: 

 

- Màxim 10% del pressupost protegit 

 

- Límit de 1.100 € / habitatge 

 

A  més,  podran  obtenir  una  subvenció,  els  propietaris  o  ocupants  de  l'habitatge, promotors de 

la Rehabilitació, quan: 

- Ingressos familiars al excedeixin de 6,5 IPREM 

 

- Quantia màxima: 15% pressupost protegit 

 

- Límit de 1.600 € / habitatge amb caràcter general 

 

- Límit de 2.700 € / habitatge, quan: 

 

- Siguin majors de 65 anys 

 

- Persones amb discapacitat 
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- Les obres es destinin a l'eliminació de barreres oa l'adequació de l'habitatge a les seves necessitats 

específiques 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

http://www.igvs.es/ipecos-opencms- 

portlet/export/sites/default/PortalVivenda/Biblioteca/Lexislacion/Plan_Vivenda_2013- 

2016/Normativa_estatal/RD_233-2013.pdf 

 

http://www.igvs.es/web/actuamos/10 

 

 

La Rioja   

 

Avui en dia, les subvensions han quedat suspeses, no obstant, es farà referència al 

 

Plan de la Vivienda de la Rioja 2009-2012; 

 

Aquest Pla intenta ajudar a 22.790 families de la Rioja i té un pressupost de 73.2 milions d’euros. Es 

caracteritza per: 

- Incentivar la promoció d'habitatges protegits en totes les seves tipologies i règims, facilitar l'accés 

al crèdit per a la compra d'habitatge lliure i protegit, 

- Incentivar la rehabilitació d'habitatges i edificis, 

 

- Mantenir el criteri de l'esforç econòmic per quantificar l'import de les ajudes afavorint 

especialment i de manera reforçada als col•lectius més necessitats de protecció, concedint més 

ajudes a qui més ho necessita i distribuint els fons públics de manera equitativa i solidària, 

- possibilitar un lloguer social als col•lectius més desfavorits i crear ajudes d'emergència social per a 

les famílies que perdin el seu habitatge per no poder pagar el préstec hipotecari, 

- oferir garanties als propietaris d'habitatges buits per destinar a l'arrendament a preus inferiors als 

del mercat, 
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- fomentar la figura de l'arrendament amb opció de compra i promoure la sortida al mercat 

d'habitatges buits. 

- Impulsar la Inspecció Tècnica d'Edificis. 

 

- Col•laborar amb les ONG que gestionen programes d'habitatge destinats a facilitar l'allotjament de 

persones en risc d'exclusió social. 

  

INCENTIVAR LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES I EDIFICIS: 

 

Les àrees de rehabilitació integral representen una fórmula per afavorir determinades zones en què 

hi ha un interès especial per la millora del parc urbà residencial amb l'objectiu d'evitar la seva 

progressiva degradació arquitectònica, urbanística i social. En l'actualitat, el Govern de la Rioja ha 

aprovat les Àrees de Rehabilitació Integral de Sant Diumenge de la Calçada, Logronyo i Calahorra. 

 

El Ministeri d'Habitatge i el Govern de la Rioja han determinat en els seus respectius plans 

d'habitatge atorgar en aquestes àrees les seves màximes ajudes en matèria de rehabilitació: 6.600 

euros per habitatge per part del Ministeri per a les àrees de rehabilitació de centres històrics i 5.000 

euros per habitatge per a les àrees de rehabilitació de nuclis antics, el Govern de la Rioja, per la seva 

banda, té disposada una quantitat màxima per habitatge que arriba als 3.300 euros en ambdós tipus 

d'àrees de rehabilitació. Aquestes quantitats s'han d'entendre com a màximes per actuació i es 

calculen aplicant diferents percentatges al pressupost de les obres en funció de les característiques 

dels sol•licitants i del tipus d'actuació. 

 

D'altra banda, en les Àrees de Rehabilitació Integral s'eliminen determinats requisits que s'exigeixen 

a la rehabilitació ordinària quant a límits de renda dels propietaris, exigència de que els habitatges 

tinguin unes dimensions antiguitat mímina amb l'objectiu de promoure el màxim nombre de 

actuacions. 

 

Per la seva banda, els ajuntaments afectats, a través d'una oficina tècnica, es comprometen a 

impulsar les actuacions i adoptar el compromís exprés de regenerar urbanística, social i 

econòmicament les àrees de rehabilitació integral mitjançant l'assessorament als propietaris 
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d'habitatges en matèria tècnica, jurídica i economicoadministrativa i eximint l'abonament de l'impost 

de béns immobles catalogats com integrals, així com l'exempció de l'Impost sobre l'Increment del 

Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana. 

 

En l'actualitat, a La Rioja estan declarades les següents Àrees de Rehabilitació integral: 

  

Àrea de Rehabilitació Integral del Centre Històric de Santo Domingo de la Calzada 

 

El Govern de la Rioja va declarar l'Àrea de Rehabilitació Integral de Santo Domingo de la Calzada el 26 

d'abril de 2007, en el marc de la Comissió Bilateral de seguiment del Pla d'Habitatge 2005/2008. En 

aquest acte, el Ministeri d'Habitatge, el Govern de la Rioja i Ajuntament de Santo Domingo de la 

Calzada signar l'acord en què es van definir les obligacions de cadascuna d'elles i, en concret, els 

graus de participació econòmica de cadascuna de les parts. 

 

El conveni va establir, als efectes de quantificació pressupostària, 150 habitatges a rehabilitar ( a raó 

de 50 cada un dels programes 2006, 2007 i 2008 ). La rehabilitació engloba actuacions de diferent 

tipus com adequació estructural i funcional dels edificis i actuacions d'infraestructures i urbanització. 

 

Per tal de poder sol•licitar aquesta ajuda, s’estableixen unes condicions; 

 

CONDICIONS PERSONALS 

 

- No ser titular de ple domini o dret real d'ús o de gaudi sobre algun habitatge subjecte a protecció 

pública a Espanya, llevat que l'habitatge resulti inadequada i tampoc d'un habitatge lliure, llevat que 

no disposi de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat o en supòsits d'habitatges d'escàs valor 

segons el que estableix l'article 3.1 del Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre. 

- Destinar l'habitatge rehabilitat a residència habitual de la unitat familiar. 

 

- No haver obtingut ajudes pel mateix concepte dins dels deu anys anteriors a la sol • licitud de 

rehabilitació. 
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- Ingressos familiars no superiors a 3,5 vegades IPREM per a les ajudes del Govern de la Rioja i de 6,5 

IPREM per a les ajudes estatals. 

 

REQUISITS PER LES AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES I EDIFICIS 

 

Les obres de rehabilitació susceptibles de finançament hauran de consistir en: 

 

- Millora d’eficiència energètica, higiene, salut i protecció del medi ambient i utilització d’energies 

renovables. 

- Millora de la seguretat i estanquitat de l’edifici o habitatge. 

 

- Millora de l’accessibilitat de l’edifici o habitatge. 

  

Requisits: 

 

- Acreditació del mal estat de l'habitatge, de mancances en les condicions d'accessibilitat, serveis, 

instal • lacions, aïllaments, distribució o estalvi energètic. 

- Obtenir llicència municipal per a les obres de rehabilitació. 

 

- Les obres no podran iniciar-se abans de la visita d'inspecció prèvia a la qualificació com actuació 

protegible. 

- Pressupost protegible mínim de 3.100 euros (sense IVA), excepte quan es tracti d'eliminació de 

barreres arquitectòniques. 

- Un cop finalitzades les obres, l'habitatge haurà de reunir les condicions mínimes d'habitabilitat. 

- Al final de les obres, l'habitatge quedarà assegurada, almenys, del risc d'incendis. 

 

- Els requerits per la normativa vigent, tant del Ministeri d'Habitatge com del Govern de la Rioja. 

- Obligació ( per a la rehabilitació d’edificis ) d’eliminar les barreres arquitectòniques si tècnicament 

fos possible. 

- L'antiguitat de l'habitatge / edifici serà d'almenys 20 anys excepte quan les obres tinguin per 

objecte l'eliminació de barreres arquitectòniques per a persones amb discapacitat o majors de 65 
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anys, les obres siguin necessàries per adaptar les instal•lacions a la normativa tècnica o quan tracti 

d’obres que permetin la utilització d’energies renovables i/o millora de l’eficiència energètica. 

- Serà condició necessària que les obres incloguin la utilització d'energies renovables, la millora de 

l'eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient, o la millora de l'accessibilitat de 

l'edifici. 

- Es computarà un màxim de 90 metres quadrats útils per habitatge sense que la quantia màxima del 

pressupost protegit, per metre quadrat útil, superi el 70% del MBE vigent en el moment de la 

qualificació provisional de l'actuació. 

- No es considerarà actuació protegible la remodelació o l’ampliació de superfície útil per sobre dels 

120 m2 útils. 

- Al final de les obres l'edifici o l'habitatge ha de quedar assegurat de risc d'incendis. 

 

Rioja. 

 

AJUDES 

AJUDES EDIFICIS VIVENDES 

MINISTERI DE 50% del pressupost protegit ( amb 50  %  del  pressupost  protegit  ( 

  

VIVENDA un límit de 6.000 euros  per habitatge subvencionada ) amb un límit de 6.000 euros ) 

 

GOBERN DE LA RIOJA - Amb       caràcter       general, 

 

subvencions del 10% del import de les obres que tenen que abonar ( excloent l’IVA ) segons la seva 

cuota de participació a l’edifici ( amb un límit de 1.040 euros ) 

 

- Per a joves, majors de 65 anys, famílies nombroses i persones amb discapacitat, 15% del import a 

pagar ( amb un límit màxim de 

1.560 euros ) - Amb caràcter general, 10 % del 

 

pressupost protegit ( amb un límit màxim de 2.300 euros ) 
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- Per a joves, majors de 65 anys, famílies nombroses i persones amb discapacitat, 15% del pressupost 

protegit ( amb un límit màxim de 2.650 euros ) 

 

Àrea de Rehabilitació Integral del Centro Històric de Logroño. 

 

El Govern de la Rioja va declarar, per Resolució del conseller d'Habitatge i Obres Públiques de 25 de 

febrer de 2010, l'Area de Rehabilitació Integral del Centre Històric de Logronyo a fi de potenciar l'ús 

residencial, la regeneració urbana i social de la zona i millorar la qualitat de vida de la població 

resident. La Declaració va ser aprovada en el marc de la reunió de la Comissió Bilateral de Seguiment 

del Pla d'Habitatge 2009-2012. 

 

En concret, es programa actuar en la rehabilitació de 250 habitatges en una primera fase (anys 2010, 

2011, 2012 i 2013), de les 705 habitatges susceptibles de rehabilitació. L'objectiu és promoure 

l'execució d'obres de recuperació d'elements estructurals dels edificis, accessibilitat, adequació 

d'elements comuns i habitabilitat dels habitatges amb un pressupost global màxim estimat de les 

actuacions que ascendeix 13,8 milions d'euros. 

El Casc Històric de Logronyo va ser declarat Conjunt Històric, en la categoria de Bé d'Interès Cultural 

amb data 8 de març de 1.972 i compta amb un Pla Especial de Protecció del Casc Antic aprovat l'11 

de juliol de 1980 i ordenances de protecció del Centre Històric incloses en el Pla General d'Ordenació 

Urbana de 1985 actualment en vigor. 

 

L'Àrea de Rehabilitació Integral està delimitada geogràficament per la totalitat del denominat Centre 

Històric d'acord amb la definició geogràfica establerta en el Pla General Municipal de Logroño. 

  

CONDICIONS PERSONALS 

 

- No ser titular de ple domini o dret real d'ús o de gaudi sobre algun habitatge lliure o subjecta a 

protecció pública a Espanya, llevat que l'habitatge resulti inadequada i tampoc d'un habitatge lliure, 

llevat que no disposi de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat o en supòsits d'habitatges 

d'escàs valor segons el que estableix l'article 
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3.1 del Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre. Aquest requisit no s'aplica en els supòsits de 

rehabilitació per a lloguer. 

- Destinar l'habitatge rehabilitat a residència habitual del seu propietari, o l'arrendament, almenys 

durant 5 anys després de la finalització de les obres de rehabilitació. 

- En els supòsits de rehabilitació per a lloguer el preu màxim de lloguer per a l'habitatge i annexos 

vinculats o no que figuren en el contracte no podrà excedir de 450 € / mes 

- No haver obtingut ajudes pel mateix concepte dins dels deu anys anteriors a la sol • licitud de 

rehabilitació. (Amb excepcions de l'article 43 de l'Ordre 1/2009, de 22 de maig). 

- El Govern de la Rioja ha suprimit el requisit del límit d'ingressos màxims. 

 

REQUISITS PER LES AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES I EDIFICIS 

 

- Acreditació del mal estat de l'habitatge, sense les condicions d'accessibilitat, serveis, instal•lacions, 

aïllament, distribució i estalvi energètic. 

- No tenir limitacions que impedeixin l'ús de l'habitatge i obtenir llicència  municipal d'obres per a 

totes les actuacions protegides. 

- El Govern de la Rioja ha suprimit el requisits de l'antiguitat de l'habitatge. 

- Són actuacions protegibles les obres de millora de l'habitabilitat, seguretat, accessibilitat i 

eficiència energètica. 

- El Govern de la Rioja ha suprimit la limitació relativa a metres quadrats computables als efectes del 

càlcul del pressupost protegit i els ajuts dels habitatges 

- Les obres no podran iniciar-se abans de la visita d'inspecció prèvia a la qualificació com a actuació 

protegible. 

- Al final de les obres l'habitatge ha de quedar assegurat de risc d'incendis. 

- Pressupost protegit mínim de 3.500 € (sense IVA) dels habitatges. 

- En el pressupost protegit es poden incloure els imports d'honoraris tècnics i llicències. 

- No ser titular de ple domini o dret real d'ús o de gaudi sobre algun habitatge lliure o subjecta a 

protecció pública a Espanya, llevat que l'habitatge resulti inadequada i tampoc d'un habitatge lliure, 

llevat que no disposi de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat o en supòsits d'habitatges 

d'escàs valor segons el que estableix l'article 
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3.1 del Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre. Aquest requisit no s'aplica en els supòsits de 

rehabilitació per a lloguer. 

- Destinar l'habitatge rehabilitat a residència habitual del seu propietari, o l'arrendament, almenys 

durant 5 anys després de la finalització de les obres de rehabilitació. 

- En els supòsits de rehabilitació per a lloguer el preu màxim de lloguer per a l'habitatge i annexos 

vinculats o no que figueren en el contracte no podrà excedir de 450 € / mes 

- No haver obtingut ajudes pel mateix concepte dins dels deu anys anteriors a la sol • licitud de 

rehabilitació. (Amb excepcions de l'article 43 de l'Ordre 1/2009, de 22 de maig). 

- El Govern de la Rioja ha suprimit el requisit del límit d'ingressos màxims en edificis. 

 

AJUDES 

Les  obres  de  rehabilitació  susceptibles  de  finançament  hauran  de  tenir  els  següents requisits: 

 

- Acreditació del mal estat de l'edifici, amb la garantia d'aconseguir l'adequació estructural i 

funcional. 

- Exclusió de la demolició de façanes o buidatge total (llevat autorització expressa de la direcció 

general amb competències en matèria d'habitatge en el moment de la qualificació). 

- Tenir almenys el 50% de la superfície útil destinada a l'ús d'habitatge i no tenir accessos a 

discapacitats, protecció d'incendis, salubritat, estanqueïtat, seguretat estructural, sanejament i 

sistemes d'estalvi energètic. 

- No tenir limitacions que impedeixin l'ús de l'habitatge i obtenir llicència municipal d'obres per a 

totes les actuacions protegides. 

- El Govern de la Rioja ha suprimit el requisits de l'antiguitat de l'edifici. 

- Eliminar les barreres arquitectòniques si tècnicament fos possible. 

- Són actuacions protegibles en els elements comuns de l'edifici, les obres de millora de la seguretat, 

estanquitat, accessibilitat i eficiència energètica i la utilització d'energies renovables. 

- Al final de les obres l'habitatge ha de quedar assegurat de risc d'incendis. Ajudes: 

- Pressupost protegit mínim de 1.100 € per habitatge i local si participa en costos (sense IVA). En cas 

d'edifici unifamiliar el pressupost mínim és de 3.500 € (sense IVA) 

- Subvenció estatal: préstec convingut sense subsidiació per import del pressupost protegit per a la 

rehabilitació, deduïdes les subvencions, amb un termini màxim d'amortització de 15 anys i fins a 3 
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anys de carència i subvenció del 40% del pressupost protegit amb un màxim de 6.600 euros per 

habitatge. (Si és per a habitatge habitual i si és per llogar). 

- Ajuda del Govern de la Rioja del 15% del pressupost protegit amb un màxim de 3.000 € o del 20% 

del pressupost protegit amb un màxim de 3.300 € en cas de joves, majors de 65 anys, persones amb 

discapacitat, famílies nombroses o amb dependents a càrrec. (Només per a habitatge habitual). 

- Ajuda del Govern de la Rioja als ocupants dels habitatges del 15% del pressupost protegit amb un 

màxim de 1.800 € per habitatge o del 20% fins a un màxim de 2.050 € per habitatge per a joves, 

majors de 65 anys, famílies nombroses o amb discapacitats a càrrec i discapacitats. 

 

A més; Quan es tracti d'edificis d'un sol habitatge i es realitzessin obres de rehabilitació en l'habitatge 

i edifici, els ajuts, tant autonòmiques com estatals per a la rehabilitació de l'edifici i l'habitatge seran 

les corresponents a la actución predominant. 

 

Àrea de Rehabilitación Integral del Casco Antiguo de Calahorra 

El Govern de la Rioja va aprovar la Declaració d'Area de Rehabilitació Integral del Casc Antic de 

Calahorra per Resolució del conseller d'Habitatge i Obres Públiques de 25 de febrer de 2010 a fi de 

potenciar l'ús residencial, la regeneració urbana i social de la zona i millorar la qualitat de vida de la 

població resident. La Declaració va ser aprovada en el marc de la reunió de la Comissió Bilateral de 

Seguiment del Pla d'Habitatge 2009-2012. 

 

En concret, es programa actuar en la rehabilitació de 180 habitatges en una primera fase (anys 2010, 

2011, 2012 i 2013), de les 500 habitatges susceptibles de rehabilitació. L'objectiu és promoure  

l'execució d'obres de recuperació  d'elements estructurals dels edificis, accessibilitat, adequació 

d'elements comuns i habitabilitat dels habitatges amb un pressupost global màxim estimat de les 

actuacions que ascendeix 4,6 milions d'euros. 

  

CONDICIONS PERSONALS 

 

- No ser titular de ple domini o dret real d'ús o de gaudi sobre algun habitatge lliure o subjecta a 

protecció pública a Espanya, llevat que l'habitatge resulti inadequada i tampoc d'un habitatge lliure, 

llevat que no disposi de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat o en supòsits d'habitatges 
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d'escàs valor segons el que estableix l'article 3.1 del Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre. 

Aquest requisit no s'aplica en els supòsits de rehabilitació per a lloguer. 

- Destinar l'habitatge rehabilitat a residència habitual del seu propietari, o l'arrendament, almenys 

durant 5 anys després de la finalització de les obres de rehabilitació. 

- En els supòsits de rehabilitació per a lloguer el preu màxim de lloguer per a l'habitatge i annexos 

vinculats o no que figuren en el contracte no podrà excedir de 450 € / mes 

- No haver obtingut ajudes pel mateix concepte dins dels deu anys anteriors a la sol•licitud de 

rehabilitació. (amb excepcions de l'article 43 de l'Ordre 1/2009, de 22 de maig). 

- El Govern de la Rioja ha suprimit el requisit del límit d'ingressos màxims. 

 

REQUISITS PER LES AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES I EDIFICIS 

 

HABITATGE 

- Acreditació del mal estat de l'habitatge, sense les condicions d'accessibilitat, serveis, instal•lacions, 

aïllament, distribució i estalvi energètic. 

- No tenir limitacions que impedeixin l'ús de l'habitatge i obtenir llicència  municipal d'obres per a 

totes les actuacions protegides. 

- El Govern de la Rioja ha suprimit el requisits de l'antiguitat de l'habitatge. 

 

- Són actuacions protegibles les obres de millora de l'habitabilitat, seguretat, accessibilitat i 

eficiència energètica. 

- El Govern de la Rioja ha suprimit la limitació relativa a metres quadrats computables als efectes del 

càlcul del pressupost protegit i els ajuts. 

- Les obres no podran iniciar-se abans de la visita d'inspecció prèvia a la qualificació com a actuació 

protegible. 

- Al final de les obres l'habitatge ha de quedar assegurat de risc d'incendis. 

 

- Pressupost protegit mínim de 3.500 € (sense IVA) 

 

- En el pressupost protegit es poden incloure els imports d'honoraris tècnics i llicències. 
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EDIFICIS 

- Acreditació del mal estat de l'edifici, amb la garantia d'aconseguir l'adequació estructural i 

funcional. 

- Exclusió de la demolició de façanes o buidatge total (llevat autorització expressa de la direcció 

general amb competències en matèria d'habitatge en el moment de la qualificació). 

- Tenir almenys el 50% de la superfície útil destinada a l'ús d'habitatge i no tenir accessos a 

discapacitats, protecció d'incendis, salubritat, estanqueïtat, seguretat estructural, sanejament i 

sistemes d'estalvi energètic. 

- No tenir limitacions que impedeixin l'ús de l'habitatge i obtenir llicència  municipal d'obres per a 

totes les actuacions protegides. 

- El Govern de la Rioja ha suprimit el requisits de l'antiguitat de l'edifici. 

 

- Eliminar les barreres arquitectòniques si tècnicament és possible. 

 

- Són actuacions protegibles en els elements comuns de l'edifici, les obres de millora de la seguretat, 

estanquitat, accessibilitat i eficiència energètica i la utilització d'energies renovables. 

- El Govern de la Rioja ha suprimit la limitació relativa a metres quadrats computables als efectes del 

càlcul del pressupost protegit i els ajuts. 

- Les obres no podran iniciar-se abans de la visita d'inspecció prèvia a la qualificació com a actuació 

protegible. 

- Al final de les obres l'habitatge ha de quedar assegurat de risc d'incendis. 

 

- Pressupost protegit mínim de 1.100 € per habitatge i local si participa en costos (sense IVA). En cas 

d'edifici unifamiliar el pressupost mínim és de 3.500 € (sense IVA) 

- En el pressupost protegit es poden incloure els imports d'honoraris tècnics i llicències. 

AJUDES 

 

- Subvenció estatal: préstec convingut sense subsidiari per import del pressupost protegit per a la 

rehabilitació, deduïdes les subvencions, amb un termini màxim d'amortització de 15 anys i fins a 3 

anys de carència i subvenció del 40% del pressupost protegit amb un màxim de 5.000 euros per 

habitatge. (Si és per a habitatge habitual i si és per llogar). 
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- Ajuda del Govern de la Rioja del 15% del pressupost protegit amb un màxim de 

 

3.000 € o del 20% del pressupost protegit amb un màxim de 3.300 € en cas de joves, majors de 65 

anys, persones amb discapacitat, famílies nombroses o amb dependents a càrrec. (Només per a 

habitatge habitual). 

- Ajuda de l'Ajuntament de Calahorra del 10% del pressupost protegit amb un límit de 1.500 € 

(Només per a habitatge habitual) 

  

- Ajuda del Govern de la Rioja als ocupants dels habitatges del 15% de la seva quota de participació 

del pressupost protegit amb un màxim de 1.800 € per habitatge o del 20% fins a un màxim de 2.050 € 

per habitatge per a joves, majors de 65 anys , famílies nombroses o amb discapacitats a càrrec i 

discapacitats. 

- Ajuda l'Ajuntament de Calahorra als ocupants dels habitatges el 10% de la seva quota de 

participació del pressupost protegit amb un límit de 1.500 € per habitatge 

 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=492198 

 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=694948&web=000&proc 

=18569 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3780 

 

 

Madrid   

 

AJUDES RENOVE A LA REHABILITACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

Aquests ajuts estan destinats a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'habitatges, tenint per 

objecte la millora de l'eficiència, l'accessibilitat i la seguretat dels mateixos. 
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Només es poden finançar les obres necessàries per adaptar les instal•lacions a la normativa tècnica 

obligatòria quan aquesta última hagués entrat en vigor amb posterioritat a l'acabament dels 

habitatges. 

 

Aquests ajuts consisteixen en el finançament d'actuacions considerades com a protegides i són en 

forma de: 

- Edificis d'habitatges: préstecs convinguts, amb o sense subsidi, en aquest últim supòsit amb 

subvencions destinades als promotors. Des del 15 de juliol de 2012, per aplicació del que disposa el 

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de 

foment de la competitivitat, ha quedat suprimida l'ajut consistent en la subsidiació del préstec 

convingut continguda en el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012 (Reial Decret 2066/2008, 

de 12 de desembre). 

  

- Habitatges: subvencions. 

 

Per a: 

 

- Actuacions de millora de l'eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient en els 

edificis i habitatges i utilització d'energies renovables. 

- Instal•lació de panells solars per tal de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària. 

- Millora de l'envolupant tèrmica per reduir la seva demanda energètica. 

- Millora dels sistemes d'instal•lacions tèrmiques. 

 

- Millora de les instal•lacions de subministrament i instal•lació de mecanismes que afavoreixin 

l'estalvi d'aigua, així com la realització de xarxes de sanejament que afavoreixin la reutilització 

d'aigües grises i redueixin el volum d'abocament al sistema públic de clavegueram. 

- Altres mesures que afavoreixen l'estalvi d'energia, salubritat i protecció contra el soroll. 

 

- Actuacions que garanteixin la seguretat i estanquitat dels edificis. 
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- Qualsevol intervenció sobre els elements estructurals de l'edifici destinats a reforçar o consolidar 

les seves deficiències a fi d'aconseguir una resistència mecànica, estabilitat i aptitud adequades a l'ús 

de l'edifici. 

- Instal•lacions elèctriques. 

 

- Intervenció sobre els elements de l'envolupant afectats per humitats que minimitzi el risc d'afecció 

a l'edifici i als seus elements constructius i estructurals. 

- Actuacions de millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. 

 

- La instal•lació d'ascensors o adaptació dels mateixos a les necessitats de les persones amb 

discapacitat de les noves normatives que haguessin entrat en vigor després de la seva instal•lació. 

- La instal•lació o millora de rampes d'accés, adaptades a les necessitats de persones amb 

discapacitat. 

- La instal•lació o millora de dispositius d'accés als edificis, adaptats a les necessitats de persones 

amb discapacitat sensorial. 

- La instal•lació d'elements d'informació que permetin l'orientació per a l'ús d'escales i ascensors. 

- Obres d'adaptació dels habitatges a les necessitats de persones amb discapacitat o de persones 

més grans de seixanta-cinc anys. 

  

Es poden beneficiar d'aquests ajuts RENOVE els promotors de l'actuació, els propietaris dels 

habitatges o edificis, els inquilins autoritzats pels propietaris o les comunitats de propietaris. 

Requisits: 

 

- Els ingressos familiars de les persones físiques beneficiàries de les ajudes no podran excedir de 6,5 

vegades l'IPREM, quan es tracti de la rehabilitació, per a ús propi, d'elements privatius dels edificis 

(habitatges). 

- En el cas d'actuacions en edificis d'habitatges, aquests hauran de tenir almenys el 50% de la 

superfície útil destinada a l'ús residencial d'habitatge. 

- Només es podran finançar les obres necessàries per adaptar les instal•lacions a la normativa 

tècnica obligatòria, quan aquesta última hagués entrat en vigor amb posterioritat a l'acabament dels 

habitatges. 
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- Almenys el 25% del pressupost de les actuacions protegides ha d'estar dedicat a la utilització 

d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi 

ambient i accessibilitat de l'edifici. 

- No podran obtenir el finançament aquelles actuacions de rehabilitació que tinguin per objecte 

habitatges o edificis d'habitatges situats en àrees de rehabilitació integral o Àrees de Renovació 

Urbana. 

 

Ajudes: 

 

Quan es tracti de rehabilitació d'edificis: 

 

- El 10% del pressupost protegit sol • licitat per la Comunitat de Propietaris, sent incompatible amb 

la subsidiació del préstec convingut. 

- A més, podran obtenir una subvenció els propietaris o ocupants dels habitatges de l'edifici, 

promotors de la rehabilitació, els ingressos familiars no excedisquen 6,5 vegades l'IPREM i la quantia 

màxima serà del 15% del pressupost protegit, amb una limitació de 1.600 euros amb caràcter general 

o 2.700 euros per a majors de 

65 anys o persones amb discapacitat, sempre que l'obra es destini a millorar l'accessibilitat. 

 

Quan es tracti de rehabilitació d'habitatges: 

 

- Serà per una quantia màxima del 25% del pressupost protegit, amb les següents limitacions: 

- límit de 2.500 euros amb caràcter general. 

 

- límit de 3.400 euros per a majors de 65 anys o persones amb discapacitat, sempre que l'obra es 

destini a la supressió de barreres arquitectòniques. 

  

- límit de 6.500 euros en el cas que el propietari, ocupant o promotor de la rehabilitació de 

l'habitatge la destini al lloguer durant un termini mínim de 5 anys. 
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AJUDES PER LA PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN 

EDIFICIS 

 

El Pla de Rehabilitació 2009 - 2012 de la Comunitat de Madrid, regulat pel Decret 88/2009, de 15 

d'octubre, té entre els seus objectius el de millorar la funcionalitat en els elements i zones comunes 

dels edificis residencials. 

 

Per això contempla actuacions per eliminar barreres arquitectòniques i de comunicació i així 

permetre l'accés als habitatges i l'accés i ús als elements i zones comuns de l'edifici per a totes les 

persones. 

 

Per assolir aquests objectius la Comunitat de Madrid preveu subvencions destinades a millorar la 

funcionalitat en els edificis pel que fa a l'accessibilitat per a l'accés i comunicació horitzontal i vertical 

dels edificis. Els interessats podran obtenir de 70% de la inversió amb un màxim de 10.000 € per 

edifici. També a fi de millorar l'accessibilitat es contemplen ajudes per a la instal•lació d'ascensors. 

 

Aquests ajuts són compatibles amb altres que promogui la Comunitat de Madrid sempre que no es 

destinin al mateix objecte, i amb ajudes de la resta d'administracions sempre que es compleixin els 

requisits i no s'estableixi expressament el contrari. 

 

Mitjançant l'Ordre 4036/2011, de 21 de novembre, s'estableixen les bases reguladores per a la 

concessió d'aquests ajuts. 

 

Actuacions amb ajudes: 

 

- Embelliment exterior dels edificis residencials amb l'objecte de millorar l'aspecte de les ciutats. 

- Millorar la funcionalitat en els elements i zones comunes dels edificis residencials: adaptar els 

edificis a les exigències de seguretat estructural, accessibilitat, instal•lació d'ascensors, eliminació de 

barreres arquitectòniques i de salubritat. 
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- Condicionament dels elements constructius existents i substitució d'instal•lacions d'edificis 

residencials que permetin reduir les emissions de CO2 i millorar l'eficiència energètica. 

- Rehabilitació d'edificis residencials de tipologia especial, corrals o edificacions tradicionals, que 

presentin un alt grau de deteriorament. 

- Recuperació d'entorns urbans mitjançant Àrees de Rehabilitació de Barris o Centres Urbans. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142564902203 

&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idOrganismo=1142359964759&language=es& 

pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipo 

Servicio=CM_ConvocaPrestac_FA 

 

 

 

Murcia   

 

L’únic que s’ha pogut trobar avui en dia, és les ajudes degut al terratrèmol que va passar a Lorca. 

 

AJUDES EXTRAORDINÀRIES PER EL TERREMOTO DE LORCA 

 

- Sol • licitud d'ajuda per a reconstrucció o reparació d'habitatges sinistrats. 

 

- Declaració responsable. 

 

- Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys 

causats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca, Múrcia. 

- Correcció d'errors del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents 

per reparar els danys  causats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca, 

Múrcia 
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- Decret 68/2011, de 16 de maig, pel qual es regulen les ajudes per a la reparació i reconstrucció dels 

habitatges afectats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011, en el municipi de Lorca 

- Decret núm. 92/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les ajudes per al lloguer d'habitatges i 

reposició d'estris dels habitatges afectats pels moviments sísmics, esdevinguts el 11 de maig de 2011, 

al municipi de Lorca. 

- Sol•licitud d'ajuda per al lloguer d'habitatge habitual. 

  

- Sol•licitud d'ajuda per a la reposició d'estris de primera necessitat de l'habitatge habitual. 

- Correcció d'errors del Decret núm. 92/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les ajudes per al 

lloguer d'habitatges i reposició d'estris dels habitatges afectats pels moviments sísmics, esdevinguts 

el 11 de maig de 2011, en el municipo de Lorca 

- Decret núm. 273/2011, de 23 de setembre, pel qual es modifica el Decret 68/2011, de 16 de maig 

pel qual es regulen les ajudes per a la reparació i reconstrucció, dels habitatges afectats pels 

moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011, en el municipi de Lorca, i s'estableix un nou 

termini de presentació de sol • licitud d'ajuda 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=30081&IDTIPO=100&RASTRO=c 369$m 

 

Navarra   

 

Fomentar la rehabilitació d'edificis i habitatges mitjançant la concessió de subvencions a promotors 

d'actuacions protegibles de rehabilitació. 

 

Condicions pròpies: 

 

Promotors d'actuacions objecte de subvenció: 

 

- Rehabilitació d'edificis i habitatges. 
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- Adquisició d'edificis i habitatges per a la seva rehabilitació. 

 

En  funció  del  nivell  d'ingressos  familiars  ponderats  del  promotor,  la  seva  edat  i l'antiguitat de 

l'edifics. 

 

Es consideren promotors als propietaris, comunitats de propietaris i arrendataris amb autorització 

del propietari. 

  

Requisits: 

La  sol•licitud  d'ajuda  es  realitzarà  simultàniament  a  la  sol•licitud  de  qualificació provisional. 

 

Destaquen les següents condicions: 

 

- Que l'edifici tingui més de 20 anys i més del 50% de la seva superfície es destini a habitatge. 

- Que l'edifici no es buidi totalment, superposi o substitueixi més del 60% dels forjats horitzontals. 

- Que no es crein nous habitatges (o ampliïn els existents) superant els 90 m² útils, o 120 m2 per a 

famílies nombroses 

- Que no hi hagi impediment legal o urbanístic per a l'obtenció de la llicència d'obres i la seva 

execució. 

- Que  habitatges  i  edifici  adquireixin  les  condicions  de  seguretat,  funcionalitat, instal•lacions i 

habitabilitat exigibles 

- Que el pressupost protegible de l'obra superi els 4.000 € / habitatge. (4.000 € en total i 2.000 € / 

habitatge per a adequació 

- per a minusvàlids) sense excedir per m² útil de: Habitatge: 1.620,48 € Annexos: 648,19 € 

- Que les obres a qualificar no hagin començat i s'executin en un màxim de 36 mesos des de la 

qualificació provisional. 

- No formen part del pressupost protegible els acabats privatius que no vinguin imposats per les 

obres estructurals, 

- les que permetin assolir les condicions reglamentàries d'habitabilitat, o la supressió de barreres. 

 

Característiques per a rebre prèstecs: 
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- El pressupost portegible mínim  per habitatge per accedir  a préstec qualificat, deduïda la 

subvenció serà de 6.000 € 

- La quantia del préstec no podrà superar el pressupost protegible, deduïda la subvenció. Tindrà un 

tipus d'interès variable 

- Tindrà un termini d'amortització entre 5 i 35 anys, més un període màxim de 30 mesos de carència. 

  

Ajudes: 

 

Supressió de barreres promogudes per comunitats de veïns: 

 

- Amb total supressió de barreres, edificis sense ascensor: >50 anys 45%, >20 anys 45% 

- Amb total supressió de barreres, edificis amb ascensor: >50 anys 40%, >20 anys 37% 

- Edificis sense ascensor, sense arribar a la total adaptació a la normativa de barreres: >50 anys 

35%, >20 anys 33% 

- Edificis  amb  ascensor,  sense  arribar  a  la  total  adaptació  a  la  normativa  de barreres: >50 anys 

32%, >20 anys 30% 

- Adquisició de superfícies de locals necessaris per a la instal•lació de l'ascensor o supressió de 

barreres, subvenció complementària sobre el preu real de compra, amb un màxim de 997,22 € / 

m² , >50 anys 45%, >20 anys 45% 

 

Supressió de barreres: 

 

- Minusvàlids (o familiars) amb ingressos inferiors a 2,5 vegades l'IPREM: >50 anys 40%, >20 anys 

40% 

Promotors o cònjuges majors de 65 anys: 

 

- Ingressos inferiors a 2,5 vegades l'IPREM: >50 anys 40%, >20 anys 40% 

 

Àrees de Rehabilitació Prefent: 

 

- Promotors-usuaris amb ingressos inferiors a 3,5 vegades l'IPREM) > 50 anys 40%, 
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>20 anys 40% 

 

- En Projectes d'Intervenció Global, dins de les ARPreferente (ingressos inferiors a 3,5 vegades 

l'IPREM; >50 anys 50%, >20 anys 50% 

Famílies nombroses: 

 

- Si són de categoria general, percebran una subvenció addicional de:> 50 anys 3%, >20 anys 3% 

- Si són de categoria especial, percebran una subvenció addicional de: >50 anys 6%, >20 anys 6% 

Promotors per a arrendament: 

- A Àrea de Rehabilitació Preferent i renda mensual inferior a 7,75 € / m². >50 anys 40%, >20 anys 0%. 

Subvenció màxima, per m² útil, fins a un màxim de 120 m²: 324,10 € 

  

- En edificis amb renda mensual inferior a 5,96 € / m². i habitatges adjudicats en convocatòria 

pública amb barem, o per la borsa de lloguer, o amb contracte de lloguer anterior al 9 de maig de 

1985: >50 anys 22%, >20 anys 11%. Subvenció màxima, per m² útil, fins a un màxim de 120 m²: 

174,51 € 87,26 € 

- En edificis amb renda mensual inferior a 5,96 € / m². no adjudicats segons condicions del punt 

anterior: >50 anys 14%, >20 anys 7%. Subvenció màxima, per m² útil, fins a un màxim de 120 m²: 

149,58 € 149,58 € 

 

Subvenció per adquisició de vivenda i posterior rehabilitació 

 

- Promocions per a lloguer de renda inferior a 7,75 € / m². Subvenció del 12% de compra més 

pressupost protegible de rehabilitació. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2737/Ayudas-a-la-rehabilitacion-de- edificios-y-

viviendas-(previa-calificacion-de-la-rehabilitacion-como- protegida)#presentacion 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Rehabilitacion/Obras+sub 

vencionables/ 
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València   

 

No procedeix, no s’ha trobat informació. 

 

 

País Vasc   

 

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ PARTICULAR I DE LA COMUNITAT 

 

Requisits mínims per accedir a les ajudes previstes en el Decret 317/2002, de 30 de desembre, i 

Ordre de 29 de desembre de 2006, del Conseller d'Habitatge i Assumptes Socials, sobre mesures 

financeres per a rehabilitació d'habitatge, publicat en el BOPV de 25 de gener de 2007; així com, en 

l'Ordre de 23 de novembre de 2011, del Conseller d'Habitatge, Obres Públiques i Transports de 

modificació de l'Ordre sobre mesures financeres per a rehabilitació d'habitatge publicada en el BOPV 

de 29 novembre 2011. La fixació de la quantia de les mateixes, variables segons les condicions 

subjectives del sol•licitant i el tipus d'obra, queden regulades en l'articulat del mateix Decret. 

  

Requisits: 

 

- Les obres s'hauran d'iniciar amb posterioritat a la notificació de la resolució en què se'ls reconeix la 

ajuda. 

- Excepcionalment es podran iniciar les obres pels titulars amb antelació a la notificació de la 

resolució administrativa, sempre que per raons d'urgència, degudament justificades i motivades, es 

autoritzi pels Serveis Tècnics de la Delegació Territorial, bé a instància de la persona interessada, bé a 

sol•licitud de les Societats Urbanístiques de Rehabilitació. 

- Un cop emesa la resolució administrativa de reconeixement de l'actuació com a protegida, de 

rehabilitació en elements comuns, només podran incorporar altres propietaris de l'immoble no 

inclosos en la resolució emesa, en el termini màxim d'un mes, a partir de l'endemà de la notificació 

de la resolució inicial de concessió d'ajudes. Aquesta incorporació ho serà als efectes exclusius que 
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se'ls reconegui la seva condició de titulars de l'actuació protegida, però no tindran dret a acollir-se a 

les mesures financeres. 

- La rehabilitació podrà ser realitzada per les persones físiques o jurídiques, privades o públiques, 

que tinguin la condició de propietari, arrendatari, usufructuari o qualsevol altre títol de gaudi sobre 

els béns immobles a rehabilitar, constituint-se, als efectes de tramitació i accés al finançament 

qualificat establerta en aquesta norma, en titulars de la rehabilitació. 

- Quan es tracti d'intervencions en elements comuns, la tramitació de les ajudes s'ha d'efectuar per 

qui representi a la comunitat de propietaris en els termes que estableix la Llei sobre propietat 

horitzontal 

- Per tenir dret al préstec dels sol•licitants han de tenir ingressos familiars ponderats no superiors a 

33.000,00 euros. 

- Per tenir dret a la subvenció els sol•licitants hauran de tenir ingressos familiars ponderats no 

superiors a 21.000,00 euros. 

- Els habitatges objecte d'ajudes directes no podran transmetre inter vius en el termini de cinc anys 

des la certificació final d'obra. El beneficiari ha de presentar al Registre de la Propietat la resolució en 

la qual se li reconeixen aquests ajuts perquè es procedeixi a la inscripció d'aquesta limitació. Estan 

excloses d'aquesta obligació les rehabilitacions que afecten elements comuns de l'immoble. 

- NOMÉS podran accedir al préstec ia la subvenció aquells sol • licitants dels habitatges de l'edifici 

destinats a domicili habitual i permanent. 

  

- L'edifici a rehabilitar ha de tenir una antiguitat mínima de deu anys, excepte per al cas 

d'instal•lació de gas natural i adaptació dels habitatges per a ús de persones discapacitades 

- Quan un edifici tingui 50 anys o més d'antiguitat no es concediran ajudes financeres per a obres 

que no incloguin les exigides o recomanades a l'informe preceptiu redactat per tècnic competent que 

resulti de la Inspecció Tècnica de l'Edifici. 

 

Per poder declarar l'obra com de rehabilitació protegida la despesa corresponent a l'habitatge sense 

IVA haurà de ser superior a 1.000,00 euros per habitatge o local, excepte per a les obres d'adequació 

de habitatges i els seus accessos a la normativa vigent sobre discapacitats, en què no s'estableix límit. 
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Tipologia: 

 

Les obres que principalment es protegeixen són les següents: reforços d'estructura, arranjaments de 

façanes, reforços de balcons, ràfecs i cornises, reforços d'escala, reparacions, arranjaments i 

instal•lació de ascensors, interiors d'habitatge, etc. 

 

Així mateix, tindran consideració d'actuació protegible, les actuacions de rehabilitació d'habitatge 

que suposin una intervenció en l'envolupant tèrmica de l'edificació per assolir o superar els valors 

límit exigits en l'apartat 3 del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DB-HE1) del Codi Tècnic d'Edificació. 

 

També es considera actuació protegible l'habilitació de locals com a habitatge, sempre que ho 

prevegi la normativa municipal corresponent, i l'habilitació doni lloc a un sol habitatge per local. 

Les obres es consideraran d'adequació de les condicions d'habitabilitat dels habitatges. En aquest cas, 

l'habitatge resultant s'haurà de qualificar com a habitatge de protecció pública i el seu preu màxim 

de venda no podrà superar el 1,7 del preu de venda dels habitatges de protecció oficial de règim 

general 

 

Ajudes: 

 

La subvenció i el préstec, en el cas que la seva despesa sigui suficient, dependran dels vostres 

ingressos, el nombre de membres de la unitat de convivència i del tipus d'obra que s'hagi de realitzar. 

  

En els supòsits de rehabilitació d'elements comuns d'un immoble, es concedirà directament a la 

Comunitat de Propietaris una subvenció del 10% del pressupost protegible, amb un topall màxim de 

3.000 euros. 

Per al cas d'actuacions protegibles en què s'hagi incorregut en costos per honoraris de redacció del 

informe tècnic derivat de la inspecció periòdica de construccions i edificacions, la subvenció màxima 

estarà establerta amb la cobertura de fins al 100% d'aquests honoraris, amb un límit de 1.000 euros. 
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El tipus d'interès serà el del Conveni vigent en el moment de l'autorització administrativa. Podran 

accedir al finançament qualificat els titulars d'actuacions protegides de rehabilitació els ingressos 

anuals ponderats no superin els 33.000,00 euros. 

 

La quantia màxima del préstec a concedir per les entitats financeres podrà aconseguir la totalitat del 

pressupost protegible, deduïdes, si s'escau, les subvencions a fons perdut concedides, i es fixarà en la 

resolució de concessió d'ajudes. 

 

L'aprovació i formalització dels préstecs es pot portar a terme des de la notificació de la resolució 

administrativa de reconeixement de l'actuació protegida i en qualsevol cas, no podrà produir-se amb 

posterioritat al transcurs de 6 mesos comptats a partir de la data de certificació final d'obra. 

Amb la formalització, es podrà disposar de fins a un màxim del 50% del préstec. La resta s'acomodarà 

al ritme d'execució de les obres i es realitzaran mitjançant la presentació en les entitats financeres de 

les corresponents certificacions d'obres, prèviament conformades per la Delegació Territorial 

corresponent. 

 

El termini d'amortització del préstec es pot establir entre 5 i 15 anys, amb un període de carència de 

tres anys com a màxim. 

Podran accedir a ajudes directes, és a dir, subvenció a fons perdut, els titulars d'actuacions de 

rehabilitació els ingressos anuals ponderats no superin els 21.000,00 euros. Per al càlcul de la 

subvenció que et pugui correspondre, segueix els següents passos: 

1. Esbrina els ingressos ponderats que anem a considerar per al càlcul de la quantia de les 

ajudes. Per això, tingues en compte els ingressos obtinguts en l'any 2011 (Declaració d'IRPF 

presentada el 2012) 

2.  

- Primerament, vos els ingressos totals en base imposable dels titulars de l'actuació de rehabilitació, 

seguint aquestes consideracions: 

- Per a persones amb obligació de presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques al País Basc i aquelles que sense tenir obligació l'hagin realitzat, es computaran les Bases 

Imposables, general i d'estalvi, de la declaració o declaracions de l'impost sobre la renda de les 
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Persones físiques corresponent més les bonificacions aplicades als rendiments de treball i, si cas, les 

possibles rendes exemptes, computades conforme al que estableix l'apartat següent. 

- En el supòsit de persones que no tinguin obligació de presentar la declaració de l'impost sobre la 

renda al País Basc es computaran els ingressos següents: 

- En el cas de rendiments de treball i de prestacions d'atur, el 95% dels ingressos bruts acreditats per 

tots els conceptes. 

- En el supòsit de pensions i de subsidis d'atur així com dietes exceptuades de gravamen, el 100% 

dels ingressos bruts acreditats per tots els conceptes. 

- Així mateix les pensions compensatòries seran tingudes en compte tant com a ingrés de l'ex 

cònjuge que la percebi com a minoració d'ingressos de l'ex cònjuge obligat a abonar, sempre que l'ex 

cònjuge obligat a abonar la pensió compensatòria provi documentalment que l'ha satisfet de forma 

efectiva. 

- En el supòsit de persones no obligades a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les 

Persones físiques, als efectes d'acreditació dels ingressos procedents de rendiments de treball, es 

tindran en compte únicament els certificats oficials per retencions de l'IRPF. 

 

- Seguidament, pondera els ingressos obtinguts anteriorment atenent al nombre de perceptors de 

ingressos i al nombre de membres de la unitat familiar, multiplicant els ingressos pels coeficients que 

corresponguin, segons una fórmula estipulada. 

 

2. Les obres es classifiquen de la següent forma: 

Obres TIPUS 1: Obres d'adequació estructural i constructiva. 

 

Obres TIPUS 2: Obres d'adequació de les condicions d'habitabilitat dels habitatges 

Són obres o instal•lacions relacionades amb la resistència, solidesa, fermesa i estabilitat de l'edifici i 

obres de adequació estructural i constructiva per a la millora de la eficiència energètica. 

  

En aquests tipus s'inclouran almenys les obres relacionades amb: 

 

Obres de Comunitat: 
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- Rehabilitació de façanes 

 

- Substitució de fusteries exteriors 

 

- Cobertes amb tots els seus elements 

 

- Reforma i instal•lació d'ascensors que s'adapti a les possibilitats de l'edifici i que no creï un itinerari 

practicable global des de la via pública 

- Instal•lació de fontaneria 

 

- Instal•lació d'incendis, alarmes, centraletes, xarxes 

 

- Instal•lacions d'electricitat (adaptació a la normativa vigent) 

 

- Xarxes de sanejament 

 

- Aïllament tèrmic i acústic per tal d'adaptar l'element rehabilitat als paràmetres que exigeix la 

normativa vigent 

- Noves  instal•lacions  de  calefacció  o  reformes  que  suposin  una  millora  de l'eficiència 

energètica. 

Obres particulars: 

 

- Noves instal•lacions de calefacció o reformes que suposin una millora de l'eficiència energètica. 

Obres TIPUS 1: Obres d'adequació estructural i constructiva. 

- Instal•lacions d'electricitat (adaptació a la normativa vigent) 

 

- Conversió de locals en habitatges 

- Aïllament tèrmic i acústic per tal d'adaptar l'element rehabilitat als paràmetres que exigeix la 

normativa vigent 
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OBRES  TIPUS  3:  Obres  d'adequació  dels  habitatges  i  els  seus  accessos  a  la normativa vigent 

sobre discapacitats. 

 

Són obres o instal•lacions que suposen la supressió de barreres arquitectòniques a discapacitats 

físics o l'adaptació per a discapacitats sensorials. 

En aquests tipus s'inclouran almenys les obres relacionades amb: 

 

Obres de Comunitat: 

 

- Instal•lació d'ascensors que suprimeixin totes les barreres arquitectòniques, creant un itinerari 

practicable global des la via pública 

  

- Reformes dels accessos des de la via pública per suprimir barreres arquitectòniques 

 

Obres particulars: 

 

- Reformes  interiors  l'objectiu  és  la  supressió  de  barreres  arquitectòniques  o l'adaptació a els 

discapacitats sensorials 

- Reformes de banys per suprimir barreres (substitució de banyera per dutxa) 

 

OBRES TIPUS 4: Obres de adequació de l'acabat general de l'edificació i de les habitatges als principis 

de la bona construcció. 

 

Són obres d'acabat d' construcció. En aquests tipus s'inclouran al menys les obres relacionades amb: 

 

Obres de Comunitat: 

 

- Arranjaments de portal i escales 

 

- Reformes d'instal•lacions d'electricitat 
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- Reformes d'instal•lacions de calefacció 

 

- Instal•lacions de gas 

 

Obres particulars: 

 

- Reformes interiors de habitatges d'obra, escaiola, fusteria interior, fontaneria, reformes

 d'instal•lacions de electricitat i calefacció, instal•lacions de gas, instal•lacions audiovisuals i pintura. 

- Substitució de fusteries exteriors. 
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PROGRAMA DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA 

 

Article 19. Objecte del programa. 

 

1. Aquest programa té per objecte el finançament de l'execució d'obres i treballs de manteniment i 

intervenció en les instal•lacions fixes i equipament propi, així com en els elements i espais privatius 

comunes, dels edificis de tipologia residencial col•lectiva, que compleixin els següents requisits: 

- Estar finalitzats abans de 1981. 

 

- Que, almenys, el 70% de la superfície construïda sobre rasant tingui ús 
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- residencial d'habitatge. 

 

- Que, almenys el 70% dels habitatges constitueixin el domicili habitual de les seves 

 

- propietaris o arrendataris. 

 

2. Excepcionalment, s'admetran en aquest programa edificis que, sense complir les condicions 

anteriors: 

- Presentin greus danys estructurals o d'un altre tipus, que justifiquin la seva inclusió en el programa. 

- Tinguin íntegrament com a destinació el lloguer, durant, almenys 10 anys a comptar des de la 

recepció de l'ajuda. La data de la recepció de l'ajuda es farà constar en el Registre de la Propietat 

mitjançant nota marginal estesa en el foli registral de cada una de les finques que hagi de ser 

destinat al lloguer. 

- El incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a la devolució dels ajuts obtinguts, amb els seus 

corresponents interessos legals. Aquesta nota registral podrà ser cancel•lada a instància de qualsevol 

titular d'un dret sobre la finca transcorreguts 

  

10 anys des de la data, o mitjançant el document que acrediti la prèvia devolució de les ajudes 

percebudes. 

 

3. Seran objecte d'aquest programa les actuacions en els edificis indicats que es dirigeixin a: 

- La seva conservació. 

 

- La millora de la qualitat i sostenibilitat. 

 

- Realitzar els ajustaments raonables en matèria d'accessibilitat. Article 20. Actuacions 

subvencionables. 

1. Es consideren actuacions subvencionables per a la conservació, les obres i treballs que s'escometen 

per esmenar les següents deficiències: 
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- Les detectades, amb caràcter desfavorable, pel «informe d'avaluació del edifici »o informe 

d'inspecció tècnica equivalent, relatives a l'estat de conservació de la fonamentació, estructura i 

instal•lacions. 

- Les detectades, amb caràcter desfavorable, pel «informe d'avaluació del edifici »o informe 

d'inspecció tècnica equivalent, relatives a l'estat de conservació de cobertes, terrats, façanes i 

mitgeres o altres elements comuns, quan es realitzin en edificis declarats Béns d'Interès Cultural, 

catalogats o protegits, o situats dins conjunts historicoartístics, o quan no concorrent aquestes 

circumstàncies, s'executin simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i 

sostenibilitat que resultin subvencionables per aquest Programa. 

- Les que es realitzin en les instal • lacions comunes d'electricitat, fontaneria, gas, sanejament, 

recollida i separació de residus i telecomunicacions, per tal de adaptar-les a la normativa vigent. 

2. Es  consideren  actuacions  subvencionables  per  a  la  millora  de  la  qualitat  i sostenibilitat en els 

edificis, les següents: 

- La millora de l’evolvent tèrmica de l'edifici per reduir la seva demanda energètica de calefacció o 

refrigeració, mitjançant actuacions de millora de la seva aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i 

envidraments dels buits, o altres, incloent la instal•lació de dispositius bioclimàtics. En tot cas, haurà 

complir com a mínim que estableix el Document Bàsic del Codi Tècnic de l' Edificació DB-HE1. 

- La instal•lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i 

ventilació per al condicionament tèrmic, o l'increment de la eficiència energètica dels ja existents, 

mitjançant actuacions com: la substitució de equips de producció de calor o fred, la instal•lació de 

sistemes de control, regulació i gestió energètica, comptadors i repartidors de  costos energètics per 

instal•lacions centralitzades de calefacció; l'aïllament tèrmic de les xarxes de distribució i transport o 

la substitució dels equips de moviment dels fluids caloportadors, la instal•lació de dispositius de 

recuperació d'energies residuals, la implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i 

de recuperació de calor de l'aire de renovació, entre d'altres. 

- La instal•lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables com 

l'energia solar, biomassa o geotèrmia que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o 

elèctrica de l'edifici. Inclourà la instal•lació de qualsevol tecnologia, sistema, o equip d'energia 

renovable, com panells solars tèrmics, per tal de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària 

demandada pels habitatges, o la producció d'aigua calenta per a les instal•lacions de climatització. 
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- La millora de l'eficiència energètica de les instal•lacions comunes d'ascensors i il•luminació, l'edifici 

o de la parcel•la, mitjançant actuacions com la substitució de llums i lluminàries per altres de major 

rendiment energètic, generalitzant per ara la il•luminació LED, instal•lacions de sistemes de control 

d'encesa i regulació del nivell d'il•luminació i aprofitament de la llum natural. 

- La millora de les instal•lacions de subministrament i instal•lació de mecanismes que afavoreixin 

l'estalvi  d'aigua, així com la  implantació de xarxes  de sanejament separatives en l'edifici i d'altres 

sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici de la 

parcel•la o que redueixin el volum de abocament al sistema públic de clavegueram. 

- La millora o condicionament d'instal•lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus 

domèstics a l'interior dels domicilis i en els espais comuns de les edificacions. 

- Les que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el Document Bàsic del Codi Tècnic de 

l'Edificació DB-HR, protecció contra el soroll. 

- El condicionament dels espais privatius de la parcel • la per millorar la permeabilitat del sòl, 

adaptar la jardineria a espècies de baix consum hídric, optimitzar els sistemes de reg i altres 

actuacions bioclimàtiques. 

 

Per ser subvencionables, el conjunt d'actuacions per al foment de la qualitat i sostenibilitat previst ha 

de contenir, en tot cas, actuacions de les incloses en un o diversos dels tres primers apartats 

anteriors, de manera que s'aconsegueixi una reducció de la demanda energètica anual global de 

calefacció i refrigeració de l'edifici, 

  

referida a la certificació energètica, d'almenys un 30% sobre la situació prèvia a aquestes actuacions. 

Per a la seva justificació es podrà utilitzar qualsevol dels programes informàtics reconeguts 

conjuntament pels Ministeris de Foment i d'Indústria, Energia i Turisme que es troben en el Registre 

General de documents reconeguts per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. 

 

3. Es consideren actuacions per realitzar els ajustaments raonables en matèria de accessibilitat, les 

que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals, a la normativa vigent. En particular: 

- La instal•lació d'ascensors, salvaescales, rampes o altres dispositius de accessibilitat, incloent els 

adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, un cop 

instal•lats, a la normativa sectorial corresponent. 
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- La instal•lació o dotació de productes de suport com ara grues o artefactes anàlegs que permetin 

l'accés i ús per part de les persones amb discapacitat a elements comuns de l'edifici, com ara jardins, 

zones esportives, piscines i altres similars. 

- La instal•lació d'elements d'informació o d'avís com  ara senyals lluminosos o sonors que permetin 

l'orientació en l'ús d'escales i ascensors. 

- La instal•lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre les habitatges i l'exterior, 

com ara videoporters i anàlegs. 

 

4. Totes les actuacions subvencionables anteriors podran incloure als efectes de la determinació del 

cost total de les obres: els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels 

projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació 

administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament 

justificats. No s'inclouran, impostos, taxes o tributs. 

 

Article 21. Condicions particulars de les actuacions objecte del Programa. 

 

1. Per a l'obtenció de les ajudes relacionades en aquest programa, es requereix que: 

 

- L'edifici compti amb el corresponent «informe d'avaluació» amb el contingut que estableix l'annex 

II, emplenat i subscrit per tècnic competent. A aquests efectes, si la Inspecció Tècnica d'Edificis o 

instrument de naturalesa anàloga existent en el municipi o comunitat autònoma, aportés la mateixa 

informació que l'informe requereix n'hi haurà prou amb la presentació, sempre que estigui 

actualitzat. En cas que la informació aportada reculli parcialment l'assenyalada en l'annex II, es 

  

podrà incorporar directament a l'informe, havent emplenar la resta per un tècnic competent. 

- Les actuacions comptin amb l'acord de la comunitat o comunitats de Propietaris de què es tracti, 

degudament agrupades, llevat dels casos d'edificis de propietari únic, i amb l'autorització 

administrativa corresponent, quan sigui preceptiva. 

- Quan es tracti d'actuacions per realitzar els ajustaments raonables en matèria de accessibilitat i / o 

millorar la qualitat i sostenibilitat de l'edifici o edificis que pretenguin acollir-se al programa, aquests 
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sumin, com a mínim, 8 habitatges, o excepcionalment menys, quan en l'immoble vagin a escometre 

simultàniament obres de conservació o quan habitin persones amb discapacitat o majors de 65 anys. 

- S'aporti Projecte de l'actuació a realitzar. Per al cas que les actuacions no exigeixin projecte, es 

justifiqui en una memòria subscrita per tècnic competent la adequació de l'actuació al Codi Tècnic de 

l'Edificació fins on sigui viable, urbanística, tècnica o econòmicament. 

 

2. El cost subvencionable de l'actuació, incloent les despeses esmentades a l'apartat 4 de l'article 20, 

no podrà superar els costos mitjans de mercat que a aquests actuacions corresponguin. A tal efecte 

en els convenis de col•laboració s'establiran criteris i límits per a la consideració d'aquests últims. 

 

3. Quan es tracti d'actuacions de conservació, tindran preferència les actuacions en les que no més 

del 60 per 100 dels propietaris d'habitatges de l'edifici estiguin integrats en unitats de convivència els 

ingressos no superin en 6,5 vegades l'IPREM. 

 

Article 22. Beneficiaris. 

 

1. Podran ser beneficiaris de les ajudes d'aquest programa les comunitats de propietaris, les 

agrupacions de comunitats de propietaris, o els propietaris únics d'edificis d'habitatges. En els edificis 

a què es refereix l'article 19.2, b) podran ser beneficiaris, també, les administracions públiques i dels 

organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils 

participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels immobles. 

 

2. Els beneficiaris destinaran l'import íntegre de l'ajuda, al pagament de les corresponents actuacions. 

Quan es tracti de comunitats de propietaris i agrupacions de comunitats   de   propietaris,   aquesta   

regla   resultarà   igualment   d'aplicació   amb 

  

independència que, tant l'import de la mateixa, com el cost de les obres, s'hagi de repercutir en els 

propietaris d'habitatges i locals, de conformitat amb les regles que preveu la legislació de Propietat 

Horitzontal. 

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan algun dels membres de  la comunitat de 

propietaris, o de l'agrupació de comunitats de propietaris, incorri en una o diverses de les 



 
                                          Rehabilitació: una necessitat social 
                                                                                                                                      Manuel Agustiño Otero 

 

 

 

 

 

 
P à g i n a  152 

 

 

 

prohibicions establertes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, no s'atribuirà a aquest propietari la part proporcional que li correspondria de l'ajuda 

rebuda, que es prorratejarà entre els restants membres de la comunitat o agrupació. 

 

3. Quan el propietari de l'habitatge i l'arrendatari de la mateixa acordin que aquest últim siguin al seu 

càrrec al seu càrrec les actuacions de rehabilitació que corresponguin, a canvi del pagament de la 

renda, l'arrendatari pot sol • licitar de la comunitat de propietaris o, si escau, del propietari únic, 

l'adopció del corresponent acord que es requereix per sol • licitar aquests ajuts de conformitat amb 

el que disposa l'article 21.1 b). 

4. No podran obtenir el finançament corresponent a aquest programa els beneficiaris d'ajudes per 

rehabilitar edificis que ja ho siguin de les ajudes del Programa de foment de la Regeneració i 

Renovació Urbanes, o del Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives regulats, 

respectivament, pels capítols VI i IX d'aquest Reial decret. 

 

Article 23. Tipus i quantia dels ajuts. 

 

1. La quantia màxima de les ajudes es determinarà en funció del cost subvencionable de l'actuació 

corresponent a l'edifici o edificis, que comprendrà el cost total de les actuacions subvencionables en 

les condicions establertes en el article 20. En cas de contenir actuacions de més d'un dels tipus 

indicats, el pressupost haurà de desglossar d'acord a cadascuna d'elles. 

 

2. La quantia màxima de les subvencions a concedir per edifici, que no podrà superar l'import de 

multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100 m2 desuperfície útil de local (12.100 euros 

quan es tracti d'edificis declarats béns d'interès cultural, catalogats o que compten amb protecció 

integral en l'instrument de ordenació urbanística corresponent) s'ha d'atenir a les següents 

condicions: 

- S'ha de calcular multiplicant, pel nombre d'habitatges i per cada 100 m2  de superfície útil de locals 

de l'edifici, que constin en l'escriptura de divisió horitzontal, 

  

o, si no, en el registre de la propietat o en el cadastre, les ajudes unitàries establertes a continuació: 
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- 2.000 euros per a les actuacions de conservació. En aquest cas, si a més es s'escometen 

simultàniament actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat que resultin subvencionables 

per aquest Programa, l'ajuda de conservació s'incrementarà en 1.000 euros, i en altres 1.000 euros 

més, si a més es realitzen obres d'accessibilitat. 

- 2.000 euros per a les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat, quan es compleixin les 

condicions establertes en l'article 20.2, o de 5.000 euros, com màxim, si, en compliment d'aquestes 

condicions, es reduís almenys en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i 

refrigeració de l'edifici. 

- 4.000 euros per a les actuacions de millora de l'accessibilitat. 

 

Les quanties assenyalades anteriorment podran incrementar en un 10% quan es tracti d'edificis 

declarats Béns d'Interès Cultural, catalogats o que compten amb protecció integral en l'instrument 

d'ordenació urbanística corresponent. 

 

- La quantia màxima de les subvencions a concedir per edifici no podrà superar el 35% del cost 

subvencionable de l'actuació. No obstant això i de manera excepcional en el cas d'actuacions per a la 

millora de l'accessibilitat i només, a la partida corresponent a l'accessibilitat, es podrà arribar al 50%. 

 

- En qualsevol dels casos anteriors, per poder computar la quantia establerta per cada 100 m2 de 

superfície útil de local caldrà que els acords a què es refereix l'apartat 1. de l'article 21 estableixin 

que els locals participin en els costos d'execució de les obres corresponents. 

 

Article 24. Gestió de les subvencions. 

 

1. La subvenció només s'abonarà quan el beneficiari aporti: 

 

- L'acord de la comunitat o comunitats de propietaris, degudament agrupades en aquest últim cas, 

quan sigui necessari de conformitat amb la legislació aplicable, excepte en els casos de propietari 

únic de l'edifici. 

- La llicència o autoritzacions municipals que siguin necessàries per a la realització de l'obra de 

rehabilitació corresponent. 
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- El certificat o certificats d'inici de l'obra de rehabilitació. 

  

2. El termini per executar l'obra de rehabilitació no podrà excedir de 16 mesos, comptats des de la 

data que figuri en el certificat d'inici de l'obra de rehabilitació.  Aquest termini es pot ampliar 

excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti de edificis o actuacions que afectin a 40 o més 

habitatges. 

 

3. El Ministeri de Foment transferirà a la comunitat autònoma o ciutats de Ceuta o Melilla l'import de 

les subvencions de les ajudes a gestionar per aquestes últimes, conforme al que disposa l'article 21 

de la Llei general pressupostària. 

 

4. Una vegada que la Comunitat Autònoma o Ciutats de Ceuta i Melilla reconeguin el dret a la 

subvenció i el beneficiari compleixi tots els requisits exigits per la recepció de la mateixa, disposen 

d'un termini màxim  de 30 dies per fer efectiva la ajuda al beneficiari de què es tracti. 
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Comparativa de las subvencions donades en espanya  

 

 

Figura 1 

 

(Dins de l’estudi base, no s’ha trobat suficient informació de les Illes Balears, Illes Canàries, 

Extremadura i València). 

 

Per tant, les comunitats es poden ordenar de més a menys subvencions: 

A. Andalusia, Castella Lleó, Castella La Mancha, La Rioja i  el País Basc. 

B. Galicia. 

C. Aragó, Cantàbria, Catalunya i Madrid. 

D. Astúries i Navarra. 

E. Murcia. 
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Es a dir, que a nivell d’Espanya, la rehabilitació de l’edifici i la rehabilitació del habitatge es 

generalitzada, ja que es un projecte nacional i d’acord al compliment d’acords europeus, en canvi, 

no així la rehabilitació de barris i centres històrics i, molt menys la rehabilitació autonòmica. 

 

Comparativa de las subvencions donades en espanya, per quantia:  

 

Figura 2 

 

 

 

Però en general, las condicions econòmiques a Espanya, es fan de la següent manera: 

 

1. La quantia màxima de les ajudes es determinarà en funció del cost subvencionable de l'actuació 

corresponent a l'edifici o edificis, que comprendrà el cost total de les actuacions subvencionables en 

les condicions establertes en el article 20. En cas de contenir actuacions de més d'un dels tipus 

indicats, el pressupost haurà de desglossar d'acord a cadascuna d'elles. 
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2. La quantia màxima de les subvencions a concedir per edifici, que no podrà superar l'import de 

multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local (12.100 

euros quan es tracti d'edificis declarats béns d'interès cultural, catalogats o que compten amb 

protecció integral en l'instrument de ordenació urbanística corresponent) s'ha d'atenir a les següents 

condicions: 

 

- S'ha de calcular multiplicant, pel nombre d'habitatges i per cada 100 m2 de superfície útil de 

locals de l'edifici, que constin en l'escriptura de divisió horitzontal,  

 

o, si no, en el registre de la propietat o en el cadastre, les ajudes unitàries establertes a 

continuació: 

- 2.000 euros per a les actuacions de conservació. En aquest cas, si a més es s'escometen 

simultàniament actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat que resultin 

subvencionables per aquest Programa, l'ajuda de conservació s'incrementarà en 1.000 euros, i 

en altres 1.000 euros més, si a més es realitzen obres d'accessibilitat. 

- 2.000 euros per a les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat, quan es compleixin les 

condicions establertes en l'article 20.2, o de 5.000 euros, com màxim, si, en compliment 

d'aquestes condicions, es reduís almenys en un 50% la demanda energètica anual global de 

calefacció i refrigeració de l'edifici. 

- 4.000 euros per a les actuacions de millora de l'accessibilitat.  

Les quanties assenyalades anteriorment podran incrementar en un 10% quan es tracti d'edificis 

declarats Béns d'Interès Cultural, catalogats o que compten amb protecció integral en 

l'instrument d'ordenació urbanística corresponent. 

- La quantia màxima de les subvencions a concedir per edifici no podrà superar el 35% del cost 

subvencionable de l'actuació. No obstant això i de manera excepcional en el cas d'actuacions 

per a la millora de l'accessibilitat i només, a la partida corresponent a l'accessibilitat, es podrà 

arribar al 50%. 

 

- En qualsevol dels casos anteriors, per poder computar la quantia establerta per cada 100 m2 

de superfície útil de local caldrà que els acords a què es refereix l'apartat 1. de l'article 21 

estableixin que els locals participin en els costos d'execució de les obres corresponents. 
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(En algunes comunitats, els habitatges mínims tenen un àrea màxima de 120m2 i altres de 90m2) 

 

En totes les actuacions subvencionables, es podran incloure als efectes de la determinació del cost 

total de les obres: els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, 

informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i 

altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats. No s'inclouran, 

impostos, taxes o tributs. 

 

Comparativa de las subvencions donades en espanya, requeriments:  

 

 Quins edificis es poden beneficiar dels ajuts? 

Els que compleixin els següents requisits: 

- Estar finalitzats abans de 1981. 

- Que, almenys, el 70% de la superfície construïda sobre rasant tingui ús residencial d'habitatge. 

- Que, almenys el 70% dels habitatges constitueixin el domicili habitual de les seves propietaris o 

arrendataris. 

Excepcionalment, s'admetran en aquest programa edificis que, sense complir les condicions anteriors: 

- Presentin greus danys estructurals o d'un altre tipus, que justifiquin la seva inclusió en el programa. 

- Tinguin íntegrament com a destinació el lloguer, durant, almenys 10 anys a comptar des de la 

recepció de l'ajuda. La data de la recepció de l'ajuda es farà constar en el Registre de la Propietat 

mitjançant nota marginal estesa en el foli registral de cada una de les finques que hagi de ser 

destinat al lloguer. 

 

 Quines condicions cal complir? 

Tots aquells edificis que es dirigeixin a: 

- La seva conservació. 

- La millora de la qualitat i sostenibilitat. 

- Realitzar els ajustaments raonables en matèria d'accessibilitat. 

Els que estén íntegrament com a destinació el lloguer, ha de tenir en compte que el incompliment 

d'aquesta obligació donarà lloc a la devolució dels ajuts obtinguts, amb els seus corresponents 
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interessos legals. Aquesta nota registral podrà ser cancel·lada a instància de qualsevol titular d'un 

dret sobre la finca transcorreguts 10 anys des de la data, o mitjançant el document que acrediti la 

prèvia devolució de les ajudes percebudes.  

 

 Qui pot demanar l’ajut? 

1. Podran ser beneficiaris de les ajudes d'aquest programa les comunitats de propietaris, les 

agrupacions de comunitats de propietaris, o els propietaris únics d'edificis d'habitatges. En els edificis 

a què es refereix l'article 19.2, b) podran ser beneficiaris, també, les administracions públiques i dels 

organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils 

participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels immobles. 

 

2. Els beneficiaris destinaran l'import íntegre de l'ajuda, al pagament de les corresponents actuacions. 

Quan es tracti de comunitats de propietaris i agrupacions de 

comunitats de propietaris, aquesta regla resultarà igualment d'aplicació amb independència que, 

tant l'import de la mateixa, com el cost de les obres, s'hagi de repercutir en els propietaris 

d'habitatges i locals, de conformitat amb les regles que preveu la legislació de Propietat Horitzontal. 

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan algun dels membres de la comunitat de 

propietaris, o de l'agrupació de comunitats de propietaris, incorri en una o diverses de les 

prohibicions establertes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, no s'atribuirà a aquest propietari la part proporcional que li correspondria de l'ajuda 

rebuda, que es prorratejarà entre els restants membres de la comunitat o agrupació. 

 

3. Quan el propietari de l'habitatge i l'arrendatari de la mateixa acordin que aquest últim siguin al seu 

càrrec al seu càrrec les actuacions de rehabilitació que  corresponguin, a canvi del pagament de la 

renda, l'arrendatari pot sol · licitar de la comunitat de propietaris o, si escau, del propietari únic, 

l'adopció del corresponent acord que es requereix per sol · licitar aquests ajuts de conformitat amb el 

que disposa 

l'article 21.1 b). 

 

4. No podran obtenir el finançament corresponent a aquest programa els beneficiaris d'ajudes per 

rehabilitar edificis que ja ho siguin de les ajudes del Programa de foment de la Regeneració i 
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Renovació Urbanes, o del Programa per al foment de  ciutats sostenibles i competitives regulats, 

respectivament, pels capítols VI i IX d'aquest Reial decret. 

 

 Gestió de les subvencions 

1. La subvenció només s'abonarà quan el beneficiari aporti: 

- L'acord de la comunitat o comunitats de propietaris, degudament agrupades en aquest últim cas, 

quan sigui necessari de conformitat amb la legislació aplicable, excepte en els casos de propietari 

únic de l'edifici. 

 

- La llicència o autoritzacions municipals que siguin necessàries per a la realització de l'obra de 

rehabilitació corresponent. 

- El certificat o certificats d'inici de l'obra de rehabilitació. 

 

2. El termini per executar l'obra de rehabilitació no podrà excedir de 16 mesos, comptats des de la 

data que figuri en el certificat d'inici de l'obra de rehabilitació.  

Aquest termini es pot ampliar excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti de edificis o actuacions 

que afectin a 40 o més habitatges.  

 

3. El Ministeri de Foment transferirà a la comunitat autònoma o ciutats de Ceuta o Melilla l'import de 

les subvencions de les ajudes a gestionar per aquestes últimes, conforme al que disposa l'article 21 

de la Llei general pressupostària. 

 

4. Una vegada que la Comunitat Autònoma o Ciutats de Ceuta i Melilla reconeguin el dret a la 

subvenció i el beneficiari compleixi tots els requisits exigits per la recepció de la mateixa, disposen 

d'un termini màxim de 30 dies per fer efectiva la ajuda al beneficiari de què es tracti. 

 

On es poden sol·licitar i tramitar els ajuts? 

Depenen de la Comunitat Autònoma, sempre es sol·licitarà, en el departament en que s’hagi aprovat 

el Pla (Ministeri de Foment, Consorci d'Habitatge i Sòl, Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme, 

Habitatge i Transports, Conselleria de Benestar Social i Habitatge, etc.). 
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CONCLUSIONS 

 

Al mes de juliol el govern espanyol va aprovar el primer pla d’habitatge que no contemplava la 

inversió en construcció de promocions de protecció oficial i centrava la seva dotació de 2.311 milions 

d’euros fins 2016 en foment del lloguer, la rehabilitació i l’eficiència energètica. El sector de la 

construcció a l’àmbit de la rehabilitació en Espanya només té el 28% del total del sector, dades que 

contrastant con el 41% en Europa y el 56% en Alemanya.  

 

Segon el ministeri de foment, l’activitat de la rehabilitació genera el triple de llocs de treball, que els 

que genera la construcció de nova planta, per a fomentar aquesta  activitat. 

 

Les condicions de habitabilitat” i “la eficiència energètica” són  els conceptes més mencionats en el 

tema de les subvencions, mentre que la protecció del medi ambient forma part del concepte de la 

rehabilitació en les subvencions. 

En la UE, el concepte de rehabilitació es global, definint com “canvi” al concepte de rehabilitació, tot 

ho que  es nova construcció o manteniment es denomina ara “canvi”. 

 

Totes aquelles subvencions que es realitzant a nivell Espanya, Catalunya i Barcelona de manera 

particular més a prop; i a més, caldria dir que respecte a la UE, es fan propostes que poden ser 

interesants i d’aplicació directa a la nostre realitat: 

 Per a la rehabilitació del parc residencial destinat al lloguer, en que los propietaris poden transferir 

total o parcialment els costes de rehabilitació als llogaters, ens assegurem la millora de les condicions 

de habitabilitat. 

 

 Beneficis fiscals, com subvencions a fons perduts, que no es dona en tot el país,  préstec  en 

condicions privilegiades (sense interessos), desgravació fiscal, subsidis a préstecs, ajudes per a 

garanties, etc. 

 

 En Finlàndia i Grècia,  inclou a més a més els objectius socials al desenvolupament sostenible, 

relacionat amb la revitalització de les regions desfavorides que presenten un alt nivell de problemes 

socials, mediambientals i econòmics. 
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 Reforçar els mecanismes establerts de participació ciutadana. 

 
Per tant, que la rehabilitació es el futur, ja no es veritat, es la actualitat y hauria de donar-li la seva 

importància a aquest tema ja que serà la nostre feina diària. Fins i tot, semblaria que les subvencions 

de les actuacions de rehabilitació, tant la pública com la privada són manifestament insuficients per 

part de les institucions oficials i que tot tipus de subvencions es obren quan estem més a prop de les 

eleccions. I, que la rehabilitació privada, avui, és pràcticament inexistent. 
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Legislar la rehabilitació; hipòtesi  tesi doctoral 
 
Es plantegen una sèrie d'hipòtesi de partida per a la realització de la tesi doctoral 
 
Marc legal homogeni i sancionador 
 
Es pretén unificar criteris a nivell estatal independentment de la comunitat autònoma i crear un marc 
sancionador o penalizador eficaç. 
 
 Concepte de depreciació obligatori 
 
Crec que s'hauria d'investigar sobre la depreciació de l'element edificatiu com a criteri incentivador o 
depreciador de l'element  edificatiu. 
 
 Agents; Comunitats Autònomes, Ajuntaments, Asseguradores, etc  
 
Organitzar la inspecció o participació d'agents per incentivar o penalitzar el manteniment de 
l'element  edificativo 
 
 Economia submergida  
 
El concepte de depreciació i la intervenció dels agents implicats farà que ressorgeixi l'economia 
submergida. 
 
 Manteniment actiu i obligatori 
 
Promoure amb aquestes accions el manteniment actiu i obligatori del manteniment 
 
Aquestes  actuacions  milloraran   la  seguretat  en   les  edificacions 

La intervenció Constant en les edificacions garantirà la seguretat de les mateixes 
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Per Comunitats 

 
Andalusia 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal- 

web/web/areas/vivienda/texto/9aae8287-2073-11df-8891-555105b916a8 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal- web/web/texto/e988b300-7aba-11df-

8e25-00163e67c14a 

Aragó 

http://www.viviendaragon.org 

http://www.aragon.es/Temas/Vivienda/Subtemas/RehabilitacionVivienda/ci.ayudasReh abilitacion 

detalle Tema 

 

 

Asturies 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/18/2013-04883.pdf 

Cantabria 

http://www.viviendadecantabria.es/Home 

http://www.viviendadecantabria.es/Contenido/ayudas-rehabilitacion/30 

Castella i Lleó 

http://www.jcyl.es/ 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/ViviendaUrbanismo/es/Plantilla66y33/1248678048887/_/_/ 

Castella la Mancha 

http://www.castillalamancha.es/ 
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http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfvupt/actuaciones/ayuda s-

%C3%A9n-%C3%A1reas-de-rehabilitaci%C3%B3n-integral-aris 

Catalunya 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.e1e49320d2ba69c3aacf3010b0c 

0e1a0/?vgnextoid=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchann 

el=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&vchannel=c 

7ce0103841bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&contentid=c298978e7779a31097 

8e7779a3108d0c1e0aRCRD 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.e1e49320d2ba69c3aacf3010b0c 

0e1a0/?vgnextoid=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchann 

el=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&vchannel= 

79140103841bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&contentid=a229978e7779a3109 

78e7779a3108d0c1e0aRCRD 

http://www.gencat.cat/diari/5565/10032154.htm 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0 

e1a0/?vgnextoid=42a0daced70bf210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel 

=42a0daced70bf210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/temes/mediambient/recursostecni 

csCAATEEB/Pagines/certificacio-energetica-dels-edificis.aspx 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnerget 

ica/Normativa/Paginas/rd235_2013.aspx 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnerget 

ica/DocumentosReconocidos/Paginas/Procedimientossimplificadosparaedificiosexisten tes.aspx 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnerget 

ica/DocumentosReconocidos/Paginas/Procedimientossimplificadosparaedificiosexisten tes.aspx 

Extremadura 

http://www.igvs.es/ipecos-opencms- 

portlet/export/sites/default/PortalVivenda/Biblioteca/Lexislacion/Plan_Vivenda_2013- 

2016/Normativa_estatal/RD_233-2013.pdf 

http://www.igvs.es/web/actuamos/10 

 

http://www.igvs.es/web/actuamos/10
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La Rioja 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=492198 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=694948&web=000&proc 

=18569 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3780 

Madrid 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142564902203 

&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idOrganismo=1142359964759&language=es& 

pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipo 

Servicio=CM_ConvocaPrestac_FA 

Murcia 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=30081&IDTIPO=100&RASTRO=c 369$m 

Navarra 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2737/Ayudas-a-la-rehabilitacion-de- edificios-y-

viviendas-(previa-calificacion-de-la-rehabilitacion-como- protegida)#presentacion 

Pais Vasc 

http://www.etxebide.euskadi.net/x39-etxebide/eu/ 

http://www.etxebide.euskadi.net/x39- 

contgen/es/contenidos/informacion/rehabilitacion_comunidad/es_etxecont/rehabilitacio 

n_comunidad.htmlhttp://www.igvs.es/ipecos-opencms- 

portlet/export/sites/default/PortalVivenda/Biblioteca/Lexislacion/Plan_Vivenda_2013- 

2016/Normativa_estatal/RD_233-2013.pdf 

 

Figura 1   

Comparativa de las subvencions donades en espanya  

 

Figura 2  

Comparativa de las subvencions donades en espanya, per quantia:  

 

 


