Oficina Local d’Habitatge
Consell Comarcal Alt Urgell

Subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels
habitatges per a persones grans
Termini de presentació: S’inicia el 06/07/2020 fins al 18/09/2020.
La sol·licitud es tramita telemàticament.
Actuacions subvencionables:
• Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat.
• Adequar a la normativa vigent les instal·lacions.
• Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat.
Requisits:
• Algun dels membres de la unitat de convivència ha de ser major de 65 anys.
• Obres no iniciades: Abans de fer les obres ha d’accedir un tècnic de l’OLH a
l’habitatge per a fer la inspecció inicial.
• El pressupost no pot superar els 5.000,00 € Iva inclòs.
• Cap dels membres de la unitat de convivència pot tenir cap altre habitatge en
propietat.
• Autorització de la persona propietària.
• La persona major de 65 anys ha de complir algun d’aquests requisits:
o Informe Serveis Socials de falta d’autonomia.
o Grau de discapacitat del 33% o superior.
• Els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar 2 cops ISRC:

B:La Seu
C: Oliana, Organyà,
Montferrer, Nargó

Subvenció:
• La subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un màxim de 3.000,00
€ per habitatge Iva inclòs.
• Pressupost protegible: És la suma dels pressuposts + impostos + honoraris +
taxes municipals + IVA.
Documentació per a la tramitació telemàtica:
• NIF, correu-e, telèfon.
• Referència Cadastrals de l’edifici.
• Import total dels pressuposts de les obres + honoraris de l’arquitecte (sense IVA).
• Documents a adjuntar:
o Acreditar titularitat de l’immoble, escriptures.
o Acord de les persones propietàries i llogaters (model).
o Pressuposts acceptats.
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o Resum del cost de l‘obra (model).
o Fotografies.
o Informe discapacitat o Serveis Socials.
Aquest document és un resum de les bases TES/1095/2020 i de la convocatòria
TES/1563/2020, la documentació per a cada cas pot variar. En cas de dubte o aclariment,
podeu contactar amb nosaltres: jlparganya@ccau.cat i oplanavila@ccau.cat .
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