
 

 

AJUTS EUROPEUS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 

HABITATGES (PROGRAMA 4) 

 

Convocatòria: del 7/6/2022 al 31/12/2022 (Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril). 

Resolució en un màxim de 3 mesos, a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la 

sol·licitud. 

Són subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a l’1 de febrer del 2020, tant si en 

el moment de la sol·licitud les obres estan finalitzades com si encara no s’han iniciat. Les obres 

poden estar finalitzades o en curs en el moment de la sol·licitud. Si no han iniciat, el termini màxim 

d’execució és de 12 mesos des de la data de sol·licitud i hauran d’estar acabades abans del 30 de 

juny del 2026. 

 

L’actuació ha d’aconseguir 1 dels següents objectius: 

- Reducció de la demanda energètica de calefacció i aire condicionat en un mínim del 7%. 

- Reducció del consum d’energia primària no renovable en un mínim del 30%. 

- Substitució d’elements de l’envolupant tèrmica de l’habitatge per d’altres amb 

característiques que s’adeqüin als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat 

a l’aire establerts pel Codi Tècnic de l’Edificació en el seu document bàsic DB HE Ahorro 

de Energía. 

 

Requisits per acollir-se a la subvenció: 

- Acreditar la residència habitual i permanent en el moment de la sol·licitud (si qui sol·licita 

la subvenció és el llogater, cal que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel 

qual és el llogater qui assumeix el cost de les obres de rehabilitació). 

 

Imports de les ajudes: 

- 40% dels costos subvencionables, amb un màxim de 3.000 €. 

- La inversió mínima és de 1.000 € per optar a l’ajuda. 

- L’import subvencionat no computarà com a ingrés a efectes de la declaració de la renda. 

 

Costos subvencionables: 

- Treballs de millora de l’eficiència energètica (per exemple el canvi de finestres o portes). 

- Honoraris de professionals per a la redacció del projecte o informe tècnic i certificacions. 

- Despeses de tramitació i gestió administrativa. 

- IVA, sempre que no sigui susceptible de recuperació o compensació, total o parcial. 

- No són subvencionables els imports corresponents a llicències, taxes, impostos i tributs. 



 

 

Documentació bàsica necessària: 

- Permís d’obra menor (s’ha de gestionar amb l’Ajuntament). 

- Volant d’empadronament. 

- Document acreditatiu de la propietat de l’habitatge o contracte de lloguer. 

 

Tràmits a encarregar a un tècnic: 

- Certificat energètic de l’habitatge. 

- Declaració responsable del tècnic en la que s’acrediti i justifiqui que els treballs 

compleixen amb els requisits establerts per poder acollir-se al programa (memòria 

tècnica). 

 

Assessorament tècnic: 

- Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: 

Lloc web: https://www.arquitectes.cat/ca/next-generation 

Contacte: https://www.arquitectes.cat/ca/next-generation/consulta-ciutada 

Telèfon: 93 301 50 00 

Adreça electrònica: otr@coac.net 

 

- Oficina Tècnica de Rehabilitació d’Arquitectes Tècnics. 

Lloc web: www.otr.cat 

Contacte: https://otr.cat/perque-un-arquitecte-tecnic/ 

Telèfon: 93 414 14 13 

E-mail: info@otr.cat 

 

 

 

 

 


