
Convocatòria de subvencions per les actuacions d’accessibilitat universal 

a l’habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de 

dependència a Catalunya (resolució ter/3532/2022). 

 

• Terminis:  
o Presentació de sol·licituds del 29/11/2022 a 31/01/2023, inclosos. 
o Realització de les obres entre 01/02/2020 i 31/03/2023, inclosos. 

 

• Beneficiaris: propietaris o usufructuaris dels habitatges o la comunitat de 
propietaris dels edificis, sempre que hi resideixi alguna persona que 
compleixi almenys un dels següents requisits: 

a) Tenir complerts 70 anys. 
b) Tenir reconeguda legalment la discapacitat segons l'establert a 

l'article 3.d) de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
c) Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de 

l'article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l'autonomia personal atenció a les persones en situació de 
dependència. 
 

• Actuacions subvencionables:  les principals actuacions que es recullen 
a les bases de la convocatòria són les següents:  
 
o En zones comuns dels edificis: 

 
a) Instal·lació de nous ascensors,  videoporters, renovació o millores 

dels ascensors existents. 
b) Instal·lació d’altres dispositius adaptats a les necessitats de 

persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual. 
c) Actuacions destinades a garantir l'accessibilitat de l'accés a l'edifici 

fins a cadascun dels habitatges i dels serveis comuns: construcció 
de rampes, instal·lació de plataformes elevadores verticals o 
inclinades, substitució de portes d'entrada a l'immoble que no són 
accessibles, entre d'altres. 

d) Instal·lació de dispositius per millorar l'accessibilitat de zones i 
serveis comuns: grues amb cadira per accedir al vas de la piscina, 
sistemes d'obertura automàtica de portes, així com sistemes 
tecnològics de guiat. 

e) e) La instal·lació d'elements d'informació, de comunicació o d'avís, 
com ara senyals lluminosos i visuals,  

f) f) La instal·lació de productes de suport a l'audició per a 
l'accessibilitat en l'entorn, com els bucles magnètics. 

g) La instal·lació de dispositius d'alarma a l'ascensor  
h) h) Qualsevol intervenció que faciliti l'accessibilitat universal en els 

mateixos edificis de tipologia residencial, així com en les vies 
d'evacuació d'aquests. 
 

o En l’interior dels habitatges: 
 



a) Instal·lació d'ascensors, plataformes elevadores, salva-escales, 
rampes o altres dispositius de millora de l'accessibilitat. 

b) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís tals com senyals 
lluminosos o sonors que ofereixin accessibilitat comunicativa i 
facilitin l'orientació a l'interior dels habitatges. 

c) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació 
entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters que 
proporcionin informació visual, auditiva i anàlegs. 

d) La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir 
l'autonomia personal de gent gran, persones amb discapacitat i/o en 
situació de dependència. 

e) Qualsevol intervenció que faciliti l'accessibilitat universal en els 
espais de l'interior dels habitatges unifamiliars, agrupats en fila o en 
edificis de tipologia residencial col·lectiva objecte d'aquest 
programa, així com en les vies d'evacuació dels mateixos.  

f) S'inclouen obres adreçades a l'ampliació d'espais de circulació dins 
de l'habitatge que compleixin amb les condicions del Codi Tècnic de 
l'Edificació pel que fa a habitatge accessible, així com per millorar 
les condicions d'accessibilitat en banys i cuines. 

 

• Import de la subvenció: 
 

a) Per actuacions a les zones comuns dels edificis: el 75% del 
pressupost protegible (cost de la obra, honoraris, projectes, ITE, 
certificat, eficiència energètica, etc.) 
 
Quan s'identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun 
dels propietaris o usufructuaris dels immobles, es cobrirà fins al 
100% de l'import de la quota individual de participació a les obres 
de rehabilitació, sempre que aquesta no sigui superior a la quantitat 
que correspondria en aplicació del coeficient de participació de 
propietat horitzontal sobre la part d'obra no subvencionada. 
 

b) Per actuacions a habitatges: el 100% del pressupost protegible 
amb un màxim de subvenció atorgable de 6.000 euros per 
habitatge. Aquest límit màxim per habitatge varia el seu import en 
els següents casos: 
o En el cas que a l'habitatge hi resideixi una persona amb 

discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 75% amb 
barem de mobilitat reduïda, sempre que s'argumenti la 
necessitat de les actuacions, el 100 % del pressupost protegible 
amb un límit de subvenció màxima atorgable de 10.000 euros. 

o En el cas que a l'habitatge resideixi una persona amb 
dependència degudament reconeguda, el 100% del pressupost 
protegible amb un límit de subvenció màxima atorgable de 
15.000 euros. 

Es pot concedir un pagament a compte de fins al 50% de l’import de la subvenció 
concedida. 


