
 
 

AVÍS SOBRE SOL·LICITUDS D’INSCRIPCIÓ FETES L’ANY 2017 
 

 
El passat dia 16 de juny de 2018 va entrar en vigor la nova Convocatòria d'ajuts a la 
rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l'any 2018. 
 
L'article 15 de les Bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de 
Barcelona, indica: "Per acollir-se als ajuts cal seguir els següents tràmits: a) Sol·licitar la 
inscripció a la convocatòria, a partir del dia que s'hi indiqui o, cas de que no s'especifiqui, a 
partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el DOGC o en el BOP. Aquest 
tràmit no generarà cap dret econòmic". 
 
La convocatòria actual, en el seu punt 2.2, especifica el següent: "Les sol·licituds no resoltes, 
acollides a la convocatòria de l'any 2017 en relació a les quals s'hagin presentat l'inici o 
l'acabament de les obres abans del 31/12/2017 s'acolliran d'ofici a aquesta convocatòria amb 
els percentatges i el topalls establerts en la convocatòria 2017. 
 
Les sol·licituds que hagin presentat o presentin l'inici d'obres posteriorment al 31/12/2017 
hauran de presentar una nova sol·licitud i s'acolliran a les condicions de la convocatòria 
present”. 
 
Els sol·licitants que es trobin en el segon supòsit rebran una carta i una notificació de 
tancament de l'expedient. En el cas que es vulgui concórrer en la convocatòria 2018 en les 
condicions que s’hi inclouen, cal aportar de nou l'imprès 1 d'inscripció a la convocatòria 2018.  
 
Juntament amb l’imprès número 1, caldrà aportar: 

• Declaració responsable de l'ocupació dels habitatges i que aquests estan destinats a 
residència habitual i permanent (imprès normalitzat que està inclòs en l'apartat 
documentació, pàgs. 3 i 4). 
 

No cal fer arribar de nou la documentació ja entregada per a la convocatòria anterior ja que 
serà traslladada d’ofici en el nou expedient. Aquest trasllat de documentació inclou els 
informes tècnics realitzats que seguiran sent vàlids a menys que siguin contradictoris amb la 
convocatòria 2018, extrem que serà degudament informat al sol·licitant en el termini d’un mes 
des de l’entrada de la sol·licitud d’inscripció. 
 


