
4. Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS 

ELEGIBLES 

Les que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de 

calefacció i refrigeració d'almenys el 7 %  

 Actuacions de modificació o substitució d’elements constructius de 

l'envolupant tèrmica (finestres, façanes, cobertes...), per adequar-ne les 

característiques als valors límit de la normativa (Document Bàsic DB HE 

d'Estalvi d'energia del Codi tècnic de l'edificació). 

Les que aconsegueixin una reducció del consum d'energia primària no 

renovable d’almenys d’un 30%. 

COSTOS SUBVENCIONABLES:  

 Pròpiament els de les actuacions elegibles incloent 

els honoraris dels professionals intervinents. 

 

 També el cost de la redacció dels projectes, informes 

tècnics i certificats. 

 

 No es consideren costos subvencionables els 

corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. 

 

 L'IVA pot ser considerat elegible sempre que no 

pugui ser susceptible de recuperació o compensació 

total o parcial. 

BENEFICIARIS:  

 Els propietaris, 

usufructuaris o 

arrendataris 

d'habitatges  

 

(només 

persones 

físiques) 

COMPATIBILITAT DELS 

AJUTS:  

 Compatible amb línies 1 

i 3 si no es subvenciona 

el mateix cost. 

 

 Compatibles amb altres 

ajuts públics per al 

mateix objecte, sempre 

que no se superi el cost 

total de les actuacions i 

sempre que els altres 

ajuts ho admetin. 

TERMINI EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ:   

 El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 7 de juny i estarà actiu fins el 31 de desembre de 2022.  

 

 Les actuacions hauran d'estar finalitzades en 12 mesos des de la resolució favorable. 

 

OBJECTE: el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, ja siguin 

unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars. 

* Requisit important: Els habitatges han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus 

sol·licitants. 

CONDICIONS 
El cost mínim de l’actuació ha de ser 1.000 euros per habitatge. 

L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000€ 

Inici de les actuacions subvencionables posterior a l'1 de febrer del 2020 (cal haver 

tramitat la comunicació prèvia d’obres).  


