Habitatge

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial
Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius
comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la
qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria
d'accessibilitat. Els edificis han d'haver estat construïts abans de l'any 1981 i
han de tenir un mínim de 8 habitatges amb usos residencials, excepte en
casos concrets.
Podeu consultar les Actuacions Subvencionables en aquesta
adreça:&nbsp;http://www.forumsa.cat/documents/127107858.pdf.
Poden accedir a les subvencions les&nbsp;comunitats de propietaris&nbsp;o
els&nbsp;propietaris d'edificis d'habitatges&nbsp;i, per a les actuacions en
edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que
siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat.
També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes
i altres entitats de dret públic, propietaris dels immobles.
S’estableixen dues convocatòries diferents:
CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Restringida a obres iniciades a partir de l'11 d'abril de 2013, per actuacions
de conservació, accessibilitat i sostenibilitat. Les sol·licituds es resolen
aplicant els criteris de valoració i ordre de prelació establerts a la base 10.1
de la resolució (podeu consultar-la en aquesta
adreça:&nbsp;http://www.forumsa.cat/documents/127107858.pdf).
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 28 de maig de 2016 i
finalitza el 30 de juny de 2016.

CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA
Restringida a obres que no s'hagin iniciat abans de la publicació de la
resolució (27 de maig de 2016), per actuacions de conservació i
accessibilitat.
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 28 de maig de 2016 i
finalitza el 30 de setembre de 2016.
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