Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Preguntes freqüents del programa
de subvencions ‘La Meva Llar’
En què consisteix el programa de subvencions ‘La Meva Llar’?
Programa per fomentar la realització d’actuacions d’adaptació dels habitatges per
facilitar que les persones amb discapacitat puguin viure de forma segura i autònoma
en els seus domicilis.

Quin és l’organisme responsable?
L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Quan puc presentar sol·licituds a la convocatòria?
El període de presentació de sol·licituds serà del 28 de setembre al 9 de novembre,
ambdós inclosos.

Quina serà la quantitat màxima de subvenció?
La quantitat màxima de subvenció varia entre els 5.000 € i els 10.000 € en funció de la
tipologia i el grau de discapacitat. Per a imports menors o iguals a 2.000 € es podrà
subvencionar el 100% del cost de l’actuació.

Quins són els requisits essencials de les persones beneficiaries?
•
•
•

Grau de discapacitat igual o superior al 33% amb o sense barem de mobilitat
reduïda.
Portar com a mínim un any empadronat a l’habitatge pel qual es demana la
subvenció.
Ser propietària, llogatera o usufructuària de l’habitatge pel qual es demana la
subvenció.

Quins són els requisits essencials de l’habitatge?
•
•

Que sigui la residència habitual i permanent de la possible persona beneficiària.
Que l’habitatge estigui situat a la ciutat de Barcelona.
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Per a quines adaptacions puc sol·licitar la subvenció?
•
•

•

Arranjaments o obres a la llar: com el canvi d’una banyera per un plat de dutxa
o l’adequació de la cuina modificant l’alçada dels taulells.
Introducció d’elements domòtics o robòtics a la llar com són la domotització de
persianes, portes, endolls o ascensors, la instal·lació de grues per fer
transferències o l’adquisició de robots que presten serveis d’assistència.
Incorporació d’elements que milloren l’accessibilitat comunicativa de la llar
com són materials marcats en Braille, dispositius parlants amb veus sintètiques,
bucles magnètics, i dispositius d’avís visual, acústic i/o vibratori.

Quines altres despeses són subvencionables?
Les obres auxiliars que siguin necessàries realitzar com conseqüència exclusivament
de l’actuació subvencionada com ara pintura, fusteria ...(base quinzena)

Quines actuacions no són subvencionables?
•
•
•
•
•
•

Actuacions estètiques.
Actuacions que no millorin l’accessibilitat de l’habitatge.
Actuacions en els espais comuns de l’edifici.
Obres exteriors a l’habitatge.
Productes de suport que no formin part de l’adaptació funcional de l’habitatge.
Productes de suport que no siguin fixos i permanents en l’habitatge. A excepció
d’equipament per a la millora de l’accessibilitat de la llar dels col·lectius amb
discapacitat sensorial.

Puc sol·licitar la subvenció per a més d’una adaptació com, per
exemple, un arranjament a la cuina i una domotització de llums?
Sí, però tenint en compte que la quantitat total subvencionada té uns topalls segons el
tipus i el grau de discapacitat i de si el barem de mobilitat reduïda és positiu.

Quins són els topalls segons el grau de discapacitat?
a) discapacitat sense barem de mobilitat reduïda amb grau igual o superior al 33% i
inferior al 65%: 2000 euros.
b) discapacitat i barem de mobilitat reduïda amb grau igual o superior al 33% i
inferior al 65%: 5000 euros.
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c) Beneficiaris o beneficiàries amb discapacitat amb grau igual o superior al 65%:
10.000 euros.

Com puc saber quines adaptacions necessito a la meva llar?
Cal que individualment t’adrecis a entitats, empreses o centres especialitzats i demanis un
assessorament tècnic que valori les teves necessitats i recursos disponibles al mercat.

Quina diferencia hi ha entre l’import sol·licitat i l’import total?
L’import sol·licitat, és aquella part del cost de la intervenció que pot ser subvencionada, és el
que demanant de; i l’import total és el cost total de la intervenció. L’import sol·licitat és doncs
una part de l’import total i segons les bases és un percentatge del cost total que varia en
funció de la intervenció a fer i del tipus i grau de discapacitat. Només en el cas de
intervencions amb import total igual o inferior a 2000,00 euros l’import sol·licitat i l’import
total podran ser iguals

Poden coincidir l’import sol·licitat i l’import total?
Només en el cas de intervencions amb un cost inferior o igual a 2000,00 euros. En tots els
altres casos, l’import sol·licitat és inferior a l’import total

Si per fer l’obra o l’arranjament cal canviar materials auxiliars, estarien
coberts?
Sí, cal desglossar el cost de l’obra d’accessibilitat en el concepte específic (cuina,
bany…) i el cost de l’obra auxiliar a la fila “L” de la taula 2.3 del formulari.

Què passa si el pressupost que em donen és orientatiu?
L’Ajuntament atorgarà la subvenció en funció de l’import total i l’import sol·licitat i
serà aquesta quantitat la que caldrà justificar amb posterioritat.

A partir de quin import he de presentar 3 pressupostos diferents?
Els pressupostos presentats no poden superar de 40.000 € per les obres i 15.000 € pels
productes de suport, sense tenir en compte l’IVA.

3

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Puc sol·licitar aquesta subvenció pel mateix concepte pel que he
demanat una altra ajuda o subvenció (com la PUA)?
No, aquesta subvenció no es pot sol·licitar pel mateix concepte pel que s’ha sol·licitat
una altra subvenció.

És aquesta subvenció compatible amb cap altra subvenció que
tingui les mateixes característiques o la mateixa finalitat?
No.

Què passa si a l’habitatge hi viu més d’una persona amb
discapacitat?
Es podrà acceptar més d’una sol·licitud de subvenció si són de característiques
diferents. Es a dir, poden sol·licitar però no es pot subvencionar el mateix diverses
vegades, per exemple si hi ha dues persones amb discapacitat i una demana subvenció
per canviar la banyera per plat de dutxa i l’altre per posar les persianes automàtiques,
es correcte.

Una mateixa persona pot fer més d’una sol·licitud?
No. En aquesta convocatòria només es pot realitzar una sol·licitud per persona.

Com s’ha d’acreditar el grau de discapacitat de la persona amb
mobilitat reduïda o discapacitat sensorial que resideixi a
l’habitatge?
Cal presentar qualsevol d’aquests documents:
•

•

Certificat de reconeixement de grau de discapacitat en vigor, que inclogui el
grau de mobilitat reduïda positiu (barem de mobilitat reduïda) o que acrediti la
discapacitat visual o auditiva.
Targeta individual acreditativa del grau de discapacitat en vigor, que inclogui el
grau de mobilitat reduïda positiu (barem de mobilitat reduïda) o que acrediti la
discapacitat.

On s’han de presentar els documents de la sol·licitud?
Els documents de sol·licitud s’han d’emplenar, annexar i presentar al registre telemàtic
de l'Ajuntament de Barcelona a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.
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Com s’efectuarà el pagament de les subvencions?
Mitjançant transferència bancària al compte que hagi indicat el o la sol·licitant en la
sol·licitud de subvenció.

De quan serà el termini per a l’atorgament dels ajuts?
Com a màxim de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de
presentació de sol·licituds.

Què passa si vull fer una sol·licitud de modificació de la subvenció
concedida?
Es podrà demanar una modificació de la subvenció concedida sempre i quan es
presenti abans que conclogui el termini per a la realització de l’activitat.
Es a dir, no es poden presentar modificacions al final. Es a dir si jo he demanat que vull
fer un canvi de banyera a plat de dutxa i no el puc fer per x motius, en el període en
que estava previst fer la obra puc presentar una sol·licitud de modificació, però si ja
s’ha acabat el període, és a dir l’any posterior a la convocatòria, no puc aleshores
presentar documents explicant que no ho he fet per x o y...

Puc accedir a la subvenció si l’habitatge és del Patronat?
D´acord amb la base 11a: “No poden ser beneficiaris dels ajuts les administracions públiques,
els seus organismes autònoms i empreses i altres ens públics, ni aquells beneficiaris que
tinguin un habitatge la propietat del qual sigui una administració pública”. Tot i això, la
recomanació és que presenti la sol·licitud

Puc accedir a la subvenció si no porto un any empadronat a
l’habitatge per motius justificats ?
No, l’acompliment de l’any d’empadronament és un requisit a acomplir; si no, no hi ha
possibilitat d’accedir a la subvenció.

Amb qui puc contactar si tinc qualsevol dubte?
Podeu contactar amb el Servei d’Atenció al Públic a través del correu electrònic
sap@bcn.cat o del telèfon 93 413 27 75 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores).
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