
 
 

 
 

 

 

Convocatòries de subvencions i ajuts durant l’exercici pressupostari 2019 

 

1.- RESOLUCIÓ TES/1969/2019, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a 

les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en 

l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les  

2.- RESOLUCIÓ TES/1864/2019, de 5 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al 

finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial  

3.- RESOLUCIÓ TES/1692/2019, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

l'accés a ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al 

finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments  

4.- RESOLUCIÓ TES/1675/2019, de 19 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions del Programa de 

foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial decret 106/2018 

5.- RESOLUCIÓ TES/1584/2019, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions 

per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial barris 2019 

6.- RESOLUCIÓ TES/1529/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren 

l'Administració local de Catalunya per a l'any 2019 que gestionen habitatges que formen part 

del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per a l'any 2019  

7.- RESOLUCIÓ TES/1530/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions 

per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial 2019 

8.- RESOLUCIÓ TES/1454/2019, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

l'accés a les subvencions del programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús 

del Reial decret 106/2018, de 9 de març 

9.- RESOLUCIÓ TES/1363/2019, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions 

per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial 

10.- RESOLUCIÓ TES/1300/2019, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per 

a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial 

11.- RESOLUCIÓ TES/1063/2019, de 23 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al finançament de 

projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges  
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12.- RESOLUCIÓ TES/935/2019, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, 

en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a 

l'any 2019 (BDNS 449433) 

13.- RESOLUCIÓ TES/884/2019, de 8 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, 

en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en 

l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2019  

14.- RESOLUCIÓ TES/816/2019, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del 

lloguer  

15.- RESOLUCIÓ TES/676/2019, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

la concessió en règim de concurrència pública competitiva, de subvencions per a obres 

d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans 
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