
OFICINA DE L’HABITATGE DE CIUTAT VELLA
Carrer del Pintor Fortuny, 17-19

HORARI:
DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES
I DIVENDRES, de 8.30 a 14.30 h
DIJOUS, ininterromput de 8.30 a 20 h 

OFICINA
DE L’HABITATGE

Pensant en les persones, 
impulsant Barcelona

bcn.cat/habitatge 
consorcihabitatgebcn.cat

Telèfon 010 (24 h)

Te
lè

fo
n 

01
0.

 E
st

ab
lim

en
t:

 0
,3

73
 €

. C
os

t/
m

in
: 0

,0
89

 €
. T

ar
if

at
 p

er
 s

eg
on

s.
 IV

A
 in

cl
òs

.

2o15
AJUTS

AJUTS 
PER MILLORAR 
L’ AÏLLAMENT ACÚSTIC 
DELS EDIFICIS 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona

DEMANA’LS   ABANS  DEL   31/12   A

O  A  L ’ O F I C I N A  D E  L ’ H A B I T A T G E  D E  C I U T A T  V E L L A

b c n . c a t / h a b i t a t g e



Quins edificis es poden beneficiar dels ajuts 
i Quines condicions cal complir?
 
Edificis destinats majoritàriament a habitatge habitual. En el cas 
que l’edifici estigui majoritàriament destinat a altres usos, la 
subvenció s’aplicarà proporcionalment al nombre d’habitatges 
habituals que hi hagi a l’immoble.

Cal aportar l’acord de la comunitat de propietaris, l’informe 
tècnic de l’edifici, el certificat d’eficiència energètica i el certificat 
d’accessibilitat.

Les obres no es poden iniciar abans de recollir l’informe tècnic 
inicial, que s’entrega després de formalitzar la sol·licitud 
d’inscripció.

Cal aportar el certificat d’inici d’obra o la llicència d’obres. Les 
obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de 
l’emissió de l’informe tècnic inicial. 

On es poden sol•licitar i tramitar els ajuts? 
La sol•licitud s’ha de presentar a l’Oficina de l’Habitatge de 
Ciutat Vella, on s’ofereix assessorament i suport tècnic per tal de 
facilitar el procés. 

Qui pot demanar l’ajut?
El president de la comunitat de propietaris.

L’administrador o el propietari de l’edifici, sempre que no es tracti 
d’una promoció immobiliària.

Quina És la quantia de les subvencions?
 
50% (amb un màxim de 60.000 euros) o 25% si no inclou estalvi 
energètic.

Això inclou el pressupost  d’obres declarat en llicència, els estudis 
i treballs tècnics, i les taxes i tributs.

Reduir 
el soroll 
És amplificar 
el benestar

Per això, l’Ajuntament de Barcelona 
continua apostant per la rehabilitació al 
Districte de Ciutat Vella.

L’aïllament acústic i tèrmic dels edificis 
ajuda a guanyar en qualitat de vida i 
confort, i redueix el soroll provinent de 
l’exterior. Per això, en la convocatòria 
d’ajuts a la rehabilitació es preveu 
subvencionar aquestes actuacions.

Quins ajuts pots demanar?  
Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta 
convocatòria són totes aquelles que afectin l’edifici; es tracta 
d’ajuts per a la comunitat de propietaris.

    Substitució de tots els tancaments de la façana per incorporar-hi 
mesures d’aïllament acústic i tèrmic.

La substitució dels tancaments es podrà fer sempre que la façana 
estigui en condicions òptimes. Si és així, es podran substituir les 
finestres i altres tancaments i, si escau, rehabilitar els finestrons.

LES SUBVENCIONS PER A LES ACTUACIONS DE SUBSTITUCIÓ DE 
FINESTRES I D’ALTRES TANCAMENTS D’AÏLLAMENT ACÚSTIC I TÈRMIC 
SÓN DEL 50%, AMB UN MÀXIM DE 60.000 EUROS.


