
PROGRAMA AJUTS D’HABILITABILITAT 2021 

 

1. Requisits 

a. D’accés : 

• Habitatges de titularitat privada. 
• L’edifici on estigui situat l’habitatge ha d’haver-se construït abans del 

2010. (No es tindria en compte aquest requisit per actuacions de 

millora energètica). 
• Han de constituir el domicili habitual i permanent de les seves persones 

propietàries o arrendatàries. 

b. Econòmics: 

• Els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar 4 
vegades (IRSC). 

• Per adequació d’habitatges destinades a facilitar la mobilitat de les 
persones, els ingressos anuals no poden superar 5 vegades IRSC. 

En cas de majors de 65 anys o casos d’una discapacitat igual o superior al 

33%, no s’aplicaran aquests límits d’ingressos. 

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que 
hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar la sol·licitud 
dels ajuts. 

2. Documentació a aportar 

2.1. Documentació mínima inicial prèvia a l’inici de les obres 

• Imprès 1 – Sol·licitud en model normalitzat del CMH 
• Imprès 1B – Declaració responsable amb identificació i autoritzacions 

dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. 
• Projecte o memòria explicativa amb la descripció de les dites 

actuacions. 
• Fotografies pròpies de l’estat actual de la totalitat i espais sobre els 

que s’actuarà. 
• Pressupost de les obres, signat, degudament desglossat per capítols i 

partides, amb estat d'amidaments i preus unitaris, signat tant per 

l’empresa com pel promotor sol·licitant dels ajuts conforme l’accepta. 
• Fotocòpia de l’acreditació de l’autorització municipal d’obres o 

sol·licitud d’aquesta, o la sol·licitud subjecte al regim de comunicació 
prèvia. 

• Fotocòpia dels DNI’s dels propietaris/llogaters + padró de convivència. 



En cas d’habitatge arrendat : també haurà de presentar contracte 

d’arrendament vigent registrat, acreditació del dipòsit de la fiança 
obligatòria a INCASOL, i últim rebut mensual de lloguer pagat/cobrat. 

2.2. Al Inici de les obres 

• Document acreditatiu de l’inici de les obres i la seva data, a presentar 
com a màxim un mes desprès comptat a partir de l’endemà de la data 
d’inici real 

2.3. Al finalitzar les obres 

Les obres s’han d’acabar com a màxim 8 mesos després comptats a partir 
de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. I s’ha de comunicar el final 

d’obres al CMH abans d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data 
de finalització. 

• Document acreditatiu del final de les obres i la seva data. 

• Imprès 2A – Full de dades bancàries complimentat i segellat pel Banc. 
• Factures de les obres realitzades. No s’admeten factures de data 

anterior a la data de sol·licitud. 

• Justificants de pagament de les factures mitjançant transferències 
bancàries, realitzades pel promotor, que acreditin els pagaments (no 

es tindrà en compte cap pagament que no s'hagi realitzat mitjançant 
transferència bancària des del compte bancari del promotor). 

• Rebuts de l'empresa / professionals que han realitzat les obres. 

• Cèdula d'habitabilitat vigent, si aquesta no s'ha presentat a l'inici del 
procés. 

• Fotografies de la totalitat dels elements i espais rehabilitats. (en paper 
i a ser possible color). 

 


