
BASES REGULADORES D’ACTUACIONS DE 
FOMENT A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

Ajuntament
de Mataró

FOMENT A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS
D’ÚS RESIDENCIAL DE MATARÓ

ALS BARRIS DE CERDANYOLA, ROCAFONDA I EL PALAU/ESCORXADOR
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L’Ajuntament de Mataró ofereix ajuts per a la rehabilitació, la instal·lació d’ascensors
i les obres de millora de l’eficiència energètica en edificis dels barris de Rocafonda /el 

Palau, i de Cerdanyola. 

Els ajuts es concedeixen a cadascun/a dels propietaris/àries dels habitatges i locals
que compleixin les condicions de la convocatòria

Cobreixen entre el 25 i el 70% de l’aportació dels propietaris/àries (la derrama), fins a un 
màxim en funció del tipus d’obra. El percentatge d’ajuts es determina en funció dels 

ingressos dels sol·licitants. ingressos dels sol·licitants. 

Els ajuts són compatibles amb els que ofereix també l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya  (que són oberts a tota la ciutat) i amb el programa municipal de microcrèdits 

que a obres de rehabilitació.

Les obres han de realitzar-se entre 1 de gener de 2018 i 31 d’octubre de 2019.

Les sol·licituds poden presentar-se abans del dia 30 de setembre de 2018, 
preferentment, per via telemàtica utilitzant l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana de 

l’Ajuntament de Mataró, (https://serveisweb.mataro.cat) o, presencialment, a l’Oficina 
Local d’Habitatge o les Oficines Atenció al Ciutadà.
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Quin és l’àmbit territorial dels ajuts?

Quins requisits han de complir els habitatges i locals?

A qui van adreçats els ajuts?

Quins requisits han de complir els edificis?

Quin tipus d’obres poden rebre ajuts?

INICI

Quan han d’estar fetes les obres?

Quina és la quantia de l’ajut?

Com es calculen els ingressos?

Quina és la dotació pressupostària?

Quan i on cal presentar la sol·licitud?

Quin és el règim de concessió?

Sol·licitar més informació

Quina documentació cal presentar?
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Els ajuts van adreçats a persones físiques 
propietàries d’un habitatge o d’un local en 

comunitats que realitzin obres de rehabilitació, 

A qui van adreçats els ajuts?

comunitats que realitzin obres de rehabilitació, 
instal·lació d’ascensors i millora de l’eficiència 

energètica en un edifici situat als barris de  
Rocafonda /el Palau, o de Cerdanyola.

TORNAR
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Aquests ajuts s’adrecen a edificis situats a un 
àmbit concret que afecta la major part dels barris 

de Cerdanyola Nord i Sud, Rocafonda
i El Palau-Escorxador.

Quin és l’àmbit territorial dels ajuts?

i El Palau-Escorxador.

La definició precisa del l’àmbit
pot consultar-se al punt 27 de les bases.

TORNARMAPA
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Per poder obtenir els ajuts, els habitatges han de ser utilitzats com a 
domicili habitual i permanent  ja sigui de les persones propietàries o 

d’altres (habitatges llogats, cedits, ocupats d’una altra forma). 

En el cas d’habitatges buits que es vulguin acollir als ajuts, caldrà que 
es posin a disposició de l’Ajuntament per a l’ampliació del parc 

Quins requisits han de complir els habitatges i locals?

es posin a disposició de l’Ajuntament per a l’ampliació del parc 
d’habitatges destinats a polítiques socials. 

En el cas dels locals que participin en les despeses de les actuacions 
que reben ajut, han estar situats en planta baixa i han ser propietat de 

persones físiques o de persones jurídiques. Les persones jurídiques no 
poden ser societats anònimes i seus els membres o socis han de 

realitzar en el local l’activitat que els és pròpia.

TORNAR
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Per poder obtenir els ajuts, els edificis han de ser plurifamiliars amb 
més de 20 anys d’antiguitat en el moment de sol·licitud de l’ajut, 

excepte en aquells supòsits que estableixen les bases.

El 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinat a ús 
residencial d’habitatge.

Quins requisits han de complir els edificis?

El 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinat a ús 
residencial d’habitatge.

Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE) 
que ha de contenir l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i el 
Certificat d’Eficiència Energètica (EEC), excepte en aquells supòsits 

que estableixen les bases.

TORNAR
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Obres per a la reparació
deficiències en l’estructura,
façanes, cobertes, terrats,

mitgeres, patis i celoberts o
instal·lacions comuns

Quins tipus d’obres poden rebre ajuts?

instal·lacions comuns
(aigua, gas, electricitat i contra

incendis), sempre que a
l’informe de la inspecció
tècnica es qualifiquin les

deficiències com a
importants, greus o molt 

greus.
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Obres per a assolir una
adequació efectiva en

matèria d’accessibilitat dematèria d’accessibilitat de
l’edifici, com per exemple

la instal·lació d’ascensors,
rampes o altres

dispositius d’accessibilitat.
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Obres de rehabilitació
energètica consistents en la

millora de l’aïllament tèrmic i/o 

TORNAR

millora de l’aïllament tèrmic i/o 
acústic, i/o la instal·lació 
d’energies renovables,

que compleixin
els requisits establerts en

les bases.
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Les obres objecte d’ajut han d’haver estat 
realitzades entre l’1 de gener de 2018 i el 

Quan han d’estar fetes les obres?

realitzades entre l’1 de gener de 2018 i el 
31 d’octubre de 2019. 
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En termes generals, la quantia és del 25% del cost que assumeix 
cadascuna de les persones propietàries que demana l’ajut amb un 

màxim de 2.000€.

Ara bé, per aquelles persones amb rendes més baixes, l’ajut 
s’incrementarà de la següent manera: 

Quina és la quantia de l’ajut?

s’incrementarà de la següent manera: 

50 % del cost per a persones amb uns ingressos de la unitat de 
convivència inferiors a 2,34 vegades l’indicador de renda de 

suficiència de Catalunya (IRSC) amb un màxim de 3.000 euros.

70% per a beneficiaris amb uns ingressos de la unitat de convivència 
inferiors a 0,95 vegades l’indicador de renda de suficiència de 

Catalunya (IRSC) amb un màxim de 4.000 euros.



Ajuntament
de Mataró

Per a obres de reparació d’estructura, els imports màxims 
s’estableixen en 3.000€, 6.000€ i 8.000€ respectivament.

Quina és la quantia de l’ajut?

Per eficiència administrativa, no es concediran ajuts 

inferiors als 150€.

TORNAR
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S’entenen per ingressos de la unitat de convivència la 
suma dels ingressos percebuts per totes les persones 

que la integren. El càlcul es farà a partir de la declaració 
de la renda de les persones físiques, presentada per 
cada membre de la unitat, corresponent al període 

impositiu que, un cop vençut el termini de presentació de 
la declaració, sigui immediatament anterior a la data de 

Com es calculen els ingressos?

impositiu que, un cop vençut el termini de presentació de 
la declaració, sigui immediatament anterior a la data de 

la presentació de la sol·licitud.

Si un dels membres de la unitat no hagués presentat la 
declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels 
seus ingressos es farà amb el certificat d’imputacions 

que facilita l’Agència General Tributària.
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IRSC (*) % D’AJUT 1 MEMBRE 2 MEMBRES 3 MEMBRES 4 O MÉS MEMBRES

≤ 0,95 70%
10.092,46 €

720,89 € (mes)

10.404,60 €
743,18 € (mes)

10.852,11 €
775,15 € (mes)

11.213,84 €
800,98 € (mes)

≤ 2,34 50%
24.859,32 €

1.775,65 € (mes)

25.628,16 €
1.830,57 € (mes)

26.730,45 €
1.909,31 € (mes)

27.621,46 €
1972,95 € (mes)

Com es calculen els ingressos?

Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones amb alguna diversitat 
funcional acreditada, igual o superior al 33% declarada, s’apliquen els 

percentatges i topalls del grup anterior al que correspongui per ingressos.

TORNAR

1.775,65 € (mes) 1.830,57 € (mes) 1.909,31 € (mes) 1972,95 € (mes)

+ 2,34 25% Sense màxim 

* INDICADOR DE RENDA DE SUFICIÈNCIA DE CATALUNYA
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La dotació pressupostària que es dedica als ajuts és de 
400.000€ que es distribuirà de la forma següent: 

Quina és la dotació pressupostària dels ajuts?

Cerdanyola Nord i Cerdanyola Sud: 200.000€
Rocafonda i El Palau/Escorxador:    200.000€

TORNAR
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El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà
el dia 30 de setembre de 2018.

La sol·licitud i la documentació requerida s’han de 
presentar, preferentment, per via telemàtica utilitzant 

Quan i on cal presentar la sol·licitud?

presentar, preferentment, per via telemàtica utilitzant 
l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 

Mataró, https://serveisweb.mataro.cat,
o presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge

o les Oficines Atenció al Ciutadà.

TORNAR
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Per part de la comunitat de propietaris: 

Imprès d’instància normalitzat. 

Document d’identificació de la Comunitat de propietaris en règim de propietat 
horitzontal (CIF o equivalent). 

Certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris, o document equivalent, 
on ha de constar els imports de la quota ordinària i extraordinària o derrama 

mensual de cadascun dels propietaris per fer front a les obres de 

Quina documentació cal presentar?

on ha de constar els imports de la quota ordinària i extraordinària o derrama 
mensual de cadascun dels propietaris per fer front a les obres de 

rehabilitació i la quota que s’ha de pagar. 

Annex al certificat de l’acta de la reunió de la junta de propietaris,
segons model normalitzat.

Sol·licitud registrada del certificat d’aptitud de l’edifici. 

Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), excepte quan les actuacions 
hagin estat instades per una ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de 

Mataró.
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Projecte tècnic bàsic i d’execució, o memòria tècnica subscrita pel tècnic 
competent que justifiqui l’adequació de l’actuació de rehabilitació al Codi 

Tècnic de l’Edificació per a totes aquelles obres en què la llicència 
municipal ho requereixi. 

Planificació i estudi econòmic de les obres a executar. 
Oferta del pressupost de l’empresa designada per fer les obres, degudament 

desglossat per cada concepte, amb estat d’amidaments i preus unitaris.
En el cas que les obres superin 40.000 euros caldrà aportar

Quina documentació cal presentar?

En el cas que les obres superin 40.000 euros caldrà aportar
dues ofertes més a l’acceptada.

Sol·licitud de la llicència municipal d’obres o número de referència d’aquesta.

Per part de cadascuna de les persones que consten en l’annex al certificat de 
l’acta de la reunió de la junta de propietaris:

Sol·licitud individualitzada, segons model normalitzat.

Fotocòpia del document d’identificació. 
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Altra documentació en funció del tipus de sol•licitud: 

Únicament en el cas sol•licitar ajuts per a obres d’accessibilitat:
Informe redactat pels tècnics de l’obra que justifiqui el compliment de la 

normativa vigent en matèria d’accessibilitat.

Únicament en el cas d’obres de rehabilitació energètica consistent en la millora 

Quina documentació cal presentar?

Únicament en el cas d’obres de rehabilitació energètica consistent en la millora 
de l’aïllament tèrmic i/o la instal·lació d’energies renovables:

El projecte o memòria indicant les actuacions que es realitzen per assolir les 
condicions tècniques establertes en les bases o en la corresponent 

convocatòria. 
Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici(CEEE) i Etiqueta Energètica 

diligenciada per l’ICAEN.
Certificat d’eficiència energètica de la simulació de l’edifici resultant segons les 

actuacions projectades.



Ajuntament
de Mataró

Únicament en el cas d’habitatges no ocupats pels propietaris: 
Acreditació que els habitatges estan destinats a residència habitual i 

permanent.

Els models necessaris es poden descarregar en el web municipal a 
l’adreça https://serveisweb.mataro.cat

Quina documentació cal presentar?

l’adreça https://serveisweb.mataro.cat

TORNAR
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El règim general de concessió és CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

Amb caràcter excepcional, es podrà aplicar la concurrència no competitiva
en els següents supòsits:

En reparacions d’estructura i/o instal·lacions generals que presentin un

Quin és el règim de concessió?

En reparacions d’estructura i/o instal·lacions generals que presentin un
risc de seguretat per a les persones (sempre i quan no s’hagin iniciat les obres 

abans de la publicació de la convocatòria).

En les actuacions que hagin estat instades per una ordre d’execució
emesa per l’Ajuntament de Mataró (sempre i quan no s’hagin iniciat

les obres abans de la publicació de la convocatòria).

TORNAR
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Per més informació les comunitats poden reservar cita prèvia a
l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró

telèfon 93 758 22 27
o per correu electrònic a habitatge@ajmataro.cat 

Sol·licitar més informació

o per correu electrònic a habitatge@ajmataro.cat 

Carrer Pablo Iglesias, 63, 1r (Edifici de vidre)
Horari de 9:00 a 14:00 hores

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

TORNARINICI


