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PROGRAMA D'AJUDA AL LLOGUER D'HABITATGE 
 
Objecte: Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de 
lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. 
Beneficiaris: Persones físiques major d'edat que reuneixen els següents 
requisits: 
• Ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte 

d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 
24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, en qualitat d'arrendatari. 

• Que l'habitatge arrendat o a arrendar, constitueixi o hagi de constituir 
la residència habitual i permanent de l'arrendatari. 

• Que els ingressos de les persones que tinguin, o hagin de tenir, el seu 
domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, constin o no com a 
titulars del contracte d'arrendament, siguin, en conjunt, determinats 
d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de .b) de l'article 6, inferiors al límit 
màxim d'ingressos de la unitat de convivència que dóna accés a l'ajuda que 
estableix l'apartat 5 de l'article 12 del RD233 / 2013, o excepcionalment a 
3 vegades l'IPREM. 

• Renda de l'habitatge igual o inferior als 600 euros mensuals. 
• No ser propietari o usufructuari d'un altre habitatge (excepte en els 

casos en què justificadament no pugui gaudir l'habitatge). 
 
Quantitats de les ajudes: 
• Fins al 40% de la renda anual. 
• Límit màxim: 2.400 € anuals per habitatge. 
• Termini màxim: 12 mesos prorrogables per successius períodes de 12 

mesos, fins a la finalització del Pla. En tot cas, la data límit per a percebre 
l'ajut serà fins al 31 desembre 2016. 

BOIB: 
• Document BOIB 
Instruccions: 
• Instruccions per al Programa d'Ajuda al Lloguer d'Habitatge 
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PROGRAMA DE SUPORT DE LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA 
 
Objecte: Les actuacions que persegueixin realitzar obres i treballs de manteniment i 
intervenció en edificis de caràcter 
predominantment residencial, les seves instal·lacions i espais privatius comuns, amb 
algun dels següents objectius: 

a. Millorar el seu estat de conservació. 
b. Garantir l'accessibilitat. 
c. Millorar la seva eficiència energètica. 
 

Beneficiaris: Comunitats de propietaris i les seves agrupacions, propietaris únics 
d'edificis d'habitatges. En els edificis que destinin al lloguer durant, almenys, 10 anys 
des de la recepció de l'ajut, podran ser beneficiaris, també, les administracions 
públiques, organismes i entitats de dret públic, empreses públiques, societats 
mercantils participades per les administracions propietàries dels immobles. 
Condicions: 
• L'edifici compti amb el "informe d'avaluació". 
• Les actuacions comptin amb l'acord de la comunitat o comunitats de 

propietaris. 
• En millora de la qualitat i sostenibilitat i en fer els ajustos raonables en 

matèria d'accessibilitat, mínim 8 habitatges, excepte que es realitzi al mateix 
temps obres de conservació o que habitin persones amb discapacitat o majors de 
65 anys. 

• S'aporti Projecte de l'actuació a realitzar. Quan les actuacions no exigeixin 
projecte, es justifiqui amb una memòria subscrita per tècnic competent 
l'adequació al Codi Tècnic d'Edificació. 

• L'edifici haurà d'estar acabat abans de 1981, haurà de tenir un mínim del 70% 
de superfície construïda d'ús residencial i almenys el 70% dels habitatges han de 
ser domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris. 

 
Quantitats de les ajudes: 
• Quantia màxima unitària per actuació: 2.000 € per habitatge per a actuacions 

de conservació. 1.000 € més si es realitza simultàniament qualitat i sostenibilitat 
i altres 1.000 si es realitza també accessibilitat. 

• Entre 2.000-5.000 € per a actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat. 
4.000 € per a millora de l'accessibilitat. Totes les quanties podran incrementar-se 
un 10% en edificis declarats Béns d'Interès Cultural. 

• Quantia màxima per habitatge i per cada 100 m2 de local: 11.000 € (12.100 € 
en edificis declarats Béns d'Interès Cultural). 

• Quantia màxima per edifici: el 35% del cost subvencionable de l'actuació 
(excepcionalment en accessibilitat, i només en la partida corresponent a 
l'accessibilitat, es podrà arribar fins al 50%). 

BOIB: 
• Document BOIB 
Instruccions: 
• Instruccions per al Programa de Suport de la Rehabilitació Edificatòria 
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PROGRAMA DE SUPORT A LA IMPLANTACIÓ DE L'INFORME 
D'AVALUACIÓ DELS EDIFICIS 

Objecte: L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i 
generalització d'un Informe d'avaluació dels edificis que inclogui l'anàlisi 
de les condicions d'accessibilitat, eficiència energètica, i estat de 
conservació dels mateixos. 

Beneficiaris: Comunitats de veïns, agrupacions de comunitats, 
propietaris únics d'edificis de caràcter predominantment residencial, 
que comptin amb l'Informe d'Avaluació abans que finalitzi l'any 2016. 

Quantitats de les ajudes: 

• Límit màxim per habitatge: 20 €. 
• Límit màxim per 100 m2 de superfície útil de local: 20 €. 
• Màxim total per edifici: 500 € o el 50% del cost de l'informe. 

BOIB: 

• Document BOIB 

Instruccions: 

• Instruccions per al Programa de Suport a la Implantació de 
l'Informe d'Avaluació dels Edificis 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES EN MATÈRIA 
D'ACCESSIBILITAT 

Objecte: L'objecte d'aquest programa és la realització d'actuacions en 
matèria d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior dels 
habitatges o per a l'adequació dels mateixos a les necessitats 
específiques dels seus propietaris o ocupants. 

Beneficiaris: Persones físiques amb discapacitat o majors de 65 anys. 

Quantitats de les ajudes: 

• Límit màxim per habitatge: 50% del pressupost amb un límit de 
3.000 €. 

BOIB: 

• Document BOIB 

Instruccions: 

• Instruccions per al Programa de Rehabilitació d'Habitatges en 
matèria d'Accessibilitat 

 
 


