
PROGRAMA
BARRIS 2022

DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS
NEXT GENERATION

OBRES INICIADES A PARTIR DE
L'1 DE FEBRER 2020

Actuacions de rehabilitació de l’edifici en
què s’obtingui una millora acreditada de
l’eficiència energètica, que suposin una
reducció almenys del 30% del consum
d'energia primària no renovable, referida
a la certificació energètica i també la
reducció de demanda en calefacció i
refrigeració del 35% referents als edificis. 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

l'IITE (Informe d’Inspecció Tècnica
d’Edificis) previ a la sol·licitud d'ajuts.

Certificat d'Eficiència Energètica de
l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut
Català de l'Energia (ICAEN),amb
l’etiqueta energètica corresponent.

Declaració responsable d’absència de
conflicte d’interessos (DACI)

Projecte d’obres

Acta d’aprovació de junta de la reunió
de propietaris i propietàries amb
l’aprovació de les actuacions de
rehabilitació, excepte en els casos
d’edificis de propietaris únics.

En el moment que s’obri la convocatòria,
caldrà presentar almenys la següent
documentació:

SOL·LICITUDSComunitats de propietaris/àries d'habitatges
plurifamiliars i unifamiliars ubicades en
l'Entorn Residencial de Rehabilitació
Programada de Centelles.

BENEFICIARIS

Valoració tècnica de l'Ajuntament de l'edifici
d'habitatge i proposta d'actuacions de millora
de l'eficiència energètica.

PREVI A LA CONVOCATÒRIA

Es preveu que s’obri la convocatòria de
sol·licitud de subvencions a principis de 2023.

CONVOCATÒRIA

Subvencions destinades a actuacions dels
edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars com
unifamiliars, per a millorar l’eficiència i l’estalvi
energètic i la rehabilitació en general, tant si són
primeres residències o segones o estan
desocupades.

CENTELLES té una preassignació de 1.818.458,23
destinada a la rehabilitació de l’Entorn
Residencial de Rehabilitació Programada. 

OFICINA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGE:
PROMOCIÓ ECONÒMICA
C/ Nou, 11 bxs
08540 Centelles
938 811 257
cntl.ope@centelles.cat

D E M A N A R  C I T A  P R È V I A  P E R  A  V A L O R A C I Ó
T È C N I C A  D E  L ' E D I F I C I  I  M É S  I N F O R M A C I Ó  A :

https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/Documents/ajuts_a_la_rehabilitacio/Next-Generation/RE_1164_Acta_reunio_comunitat_propietaris.pdf


     

     

     

     

   

   

   

   

QUANTIA AJUT

Quan s’acreditin situacions de
vulnerabilitat, es podrà concedir
una subvenció addicional que
podrà arribar al 100% del cost de
l'actuació imputable a aquests
propietaris o usufructuaris.

Entitats adherides:
• Arquia Banca • Bankinter • BBVA • Banc Sabadell • Banc Santander • CaixaBank • Caixa d’Enginyers •
Deutsche Bank • Ibercaja • Unió de Crèdits Immobiliaris (UCI)

No es consideren costos subvencionables els
corresponents a llicències, taxes, impostos o
tributs. No obstant, l'IVA o l'impost indirecte
equivalent, podran ser considerats elegibles
sempre i quan no puguin ser susceptibles de
recuperació o compensació total o parcial.

La inversió és desgravable a la declaració de
la renda i les subvencions rebudes no
tributen com a ingrés a efectes de l’IRPF.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

Programa 3. Edificis: Ajuts a
les actuacions de rehabilitació
d’edificis (plurifamiliars o
unifamiliars). Fins 31.12.2022 o
exhauriment de fons.

Programa 4. Habitatge: Ajuts
a les actuacions de millora de
l’eficiència energètica en
habitatges. Fins 31.12.2022 o
exhauriment de fons.

Programa 5. Llibre de l’edifici i
projectes: Ajuts a l’elaboració
del llibre de l’edifici existent
per a la rehabilitació i la
redacció de projectes de
rehabilitació. Fins 31.12.2022 o
exhauriment de fons.

Subvencions per a actuacions
d’accessibilitat universal a
l’habitatge per a persones
grans, amb discapacitat i/o en
situació de dependència. Fins
31.1.2023 

No vinculades a l'ERRP:

ALTRES SUBVENCIONS
PER A LA REHABILITACIÓ

Per al finançament de les obres de
rehabilitació energètica residencial que es
facin en el marc dels fons Next Generation EU.

Possibilitat d’aval del crèdit a través de l’ICO.

PRÉSTECS

Estalvi energètic
aconseguit amb

l'actuació (energia
primària, no
renovable)

Destinataris

30% ≤ ΔC <45%

Comunitats de propietaris

Particulars

Agents rehabilitadors

5,90%, en funció del termini

5,00%, en funció del termini

5,50%, en funció del termini
(o 4% si obtenen l’aval

d’Avalis que garanteixi el
préstec per 12 anys)

10 anys, ampliable fins a 15
anys (si obtenen aval

d’Avalis)

10 anys, ampliable fins a
15 anys (en funció de les

garanties)

7 anys, ampliable fins a
15 anys (en funció de les

garanties)

45% ≤ ΔC <60%

ΔC ≥ 60%

40

65

80

8.100

14.500

21.400

20.250

23.308

26.750

72

130

192

Percentatge
màxim

de la subvenció
del cost de

l'actuació (%)

Tipus màxima anual Període d'amortització

Habitatge

Quantia màxima
de l'ajut per
habitatge (€)

Locals comercials o
altres usos

Quantia màxima
de l'ajut per m2

Inversió màxima
subvencionable per

habitatge
Subvenció màxima 100%
inclosa vulnerabilitat (€)


