
 

 

 
 

Reial  Decret 233/2013, de 5 d’abri l ,  pel  qual es regula el  Pla Estatal  de foment del 
l loguer d’habitatges, la rehabil i tació edificatòria,  i  la regeneració i  renovació 
urbanes, 2013-2016.  (BOE núm. 86 –  10.3.2013)  
 
Les ajudes previstes en aquest Pla  estan orientades a fomentar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a 
sectors amb dificultats econòmiques, al foment d’un parc públic d’habitatge de lloguer, a la rehabilitació 
d’edificis i la regeneració i renovació de zones urbanes, a la implantació de l’informe d’avaluació d’edificis i 
al foment de ciutats sostenibles i competitives. Podran ser subvencionables les actuacions que s’emmarquin 
en algun dels següents programes sempre que es compleixin els requisits establerts i d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries existents: 
1. Programa de subsidiació de préstecs convinguts. 
2. Programa d’ajuda al lloguer d’habitatge. 
3. Programa de foment del parc públic d’habitatge en lloguer. 
4. Programa de foment de la rehabilitació edificatòria. 
5. Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes. 
6. Programa de recolzament a la implantació d l’informe d’avaluació dels edificis . 
7. Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives. 
8. Programa de recolzament a la implantació i gestió del Pla. 
 
 
PROGRAMA D’AJUDA AL LLOGUER D’HABITATGE  
 
  Objecte del programa 

Facilitar l’accés i permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb pocs 
mitjans econòmics.   

 
  Beneficiaris de les ajudes 

Les persones físiques majors d’edat que compleixin els següents requisits: 
- Ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte d’arrendament d’habitatge; 
-  Que l’habitatge llogat o que es vagi a llogar sigui la residència habitual i permanent de l’arrendatari; 
-  Que els ingressos de les persones que vagin a tenir el seu domicili a l’habitatge llogat (constin o no 

com a titulars del contracte) siguin, en conjunt, inferiors al límit màxim d’ingressos que s’indicarà a 
l’apartat de la quantia; 

-  La renda a pagar haurà de ser igual i inferior a 600€ mensuals; 
-  En funció de les circumstàncies demogràfiques o econòmiques, les Comunitats Autònomes podran 

fixar un límit d’ingressos de la unitat de convivència i una renda mensual inferiors. 
No es podrà concedir l’ajuda quan el sol·licitant o alguna de les persones que tinguin la residència habitual 
i permanent en l’habitatge objecte del contracte si es troben en alguna de les següents situacions: 
- ser propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya (s’exceptuen els qui essent titulars no hi 

puguin disposar per causa de separació o divorci  o causa aliena a la seva voluntat); 
-  tenir parentesc en primer o segon grau de consanguinitat o afinitat  amb l’arrendador de l’habitatge; 
-  ser soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com arrendador. 
Les Comunitats Autònomes podran establir requisits addicionals i criteris de preferència en la selecció 
dels sol·licitants.  
Aquesta ajuda no es podrà compatibilitzar amb altres ajudes al lloguer per arrendataris amb pocs 
recursos econòmics. 

 
  Gestió,  quantia,  termini, termini i  accés a les ajudes  

-  El Ministeri de Foment transferirà a la Comunitat Autònoma l’import de la subvenció en la forma i 
terminis previstos al conveni de col·laboració; 

-  Ajuda fins al 40% de la renda anual del lloguer de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit 
màxim de 2.400 €/anuals per habitatge;  

-  Les ajudes s’abonaran mensualment per l’import proporcional al total anual que correspongui i es 
concediran per un termini de dotze mesos ¡, prorrogables a sol·licitud de l’interessat. Data límit per 
percebre l’ajuda: 31 de desembre de 2016. 

-  Límit d’ingressos de la unitat de convivència: si està formada per una sola persona adulta (la quantia 
de l’IPREM es multiplica per 1); si la unitat està formada per dues o més persones (la primera adulta 
computa 1 vegada l’IPREM, cada persona addicional de 14 anys o més computa 0,5 vegades 
l’IPREM; cada persona addicional menor de 14 anys computa 0,3 vegades l’IPREM). 

 
 



 

 

 
 

PROGRAMA DE FOMENT DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGE DE LLOGUER  
 
  Objecte del programa 

Creació d’un parc públic d’habitatge protegit per lloguer en sòls o edificis de titularitat pública. Aquest 
habitatge podrà tenir una superfície útil màxima de 90 m2 i podrà ser de dos tipus: 

- a) Habitatge de lloguer en rotació: per ser llogat a unitats de convivència amb ingressos totals de fins 
1,2 vegades l’IPREM;  

- b)Habitatge de lloguer protegit: per ser llogat a unitats de convivència amb ingressos totals de fins 1,2 
vegades l’IPREM. 

Qualificació dels habitatges de lloguer en rotació i protegit: 

Podran tenir aquesta qualificació les promocions d’habitatges de nova construcció o procedent de la 
rehabilitació d’edificis públics que es vagin a destinar, per un termini d’ almenys 50 anys, en un 
percentatge mínim de 50% de nombre total d’habitatges, a l’arrendament a inquilins referits a la lletra a) i 
sempre que la resta d’habitatges es qualifiquin com de lloguer  protegit (per als inquilins referits a la lletra 
b) i mantenint el règim de lloguer durant almenys 50 anys a comptar des de la qualificació definitiva). 

 
  Beneficiaris de les ajudes 

Podran ser beneficiaris de les ajudes els següents promotors: 
- Administracions públiques, organismes públics i demés entitats de dret públic, empreses públiques i 

societats mercantils participades íntegra o majoritàriament per les administracions publiques; 
-  Fundacions i associacions declarades d’utilitat pública; 
-  Organitzacions no governamentals i entitats privades sense ànim de lucre. 
 

  Ajudes i  procediment de concessió de la subvenció  

-  El finançament d’aquest programa exigeix la subscripció d’un acord de comissió bilateral; 
-  Els promotors podran obtenir una subvenció proporcional a la superfície de cada habitatge, fins a un 

màxim de 250 €/m2 superfície útil. La quantia de la subvenció no podrà superar el 30% del cost 
subvencionable de l’actuació, amb un límit màxim de 22.500 €/habitatge; 

-  El preu dels habitatges de lloguer en rotació serà proporcional a la superfície de l’habitatge, sense 
poder superar en cap cas 4,7 €/mensuals per metre 2 de superfície útil; 

-   El preu dels habitatges de lloguer protegit serà proporcional a la superfície de l’habitatge, sense 
poder superar en cap cas 6 €/mensuals per metre 2 de superfície útil; 

-  Prèviament a l’abonament de la subvenció el promotor haurà d’acreditar que disposa de la següent 
documentació: document administratiu acreditatiu de la cessió gratuïta del sòl o de la concessió 
administrativa, llicència d’obra, qualificació provisional de l’habitatge de lloguer en rotació i de lloguer 
protegit, certificat d’inici d’obra; 

-  El Ministeri de Foment transferirà a la Comunitat Autònoma la quantia de la subvenció una vegada 
subscrit l’acord de comissió bilateral; 

-  La comunitat Autònoma disposarà de 30 dies per fer efectiva l’ajuda al beneficiari des de que aquest 
compleixi amb els tots requisits que li corresponguin. 

 
  Els arrendataris  

Seran seleccionats pels ajuntaments, o per l’entitat pública que correspongui, atenent al que estableix 
aquest Reial Decret i als criteris que es fixin als convenis de col·laboració, en el seu cas. 
En tot cas, un 30% de la oferta dels habitatges de lloguer en rotació haurà de reservar-se per facilitar 
l’accés a l’habitatge a sectors de la població que estiguin sent atesos pels serveis socials de les 
Comunitats Autònomes, Corporacions Locals, i entitats privades sense ànim de lucre. 
Tant els arrendataris en règim de lloguer en rotació com en règim de lloguer protegit podran ser 
beneficiaris del programa d’ajudes al lloguer sempre que compleixin i mantinguin els requisits exigits pel 
programa. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMA DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA 
 
  Objecte del programa:  

Finançament  de l’execució de les obres i treballs de manteniment i intervenció en les instal·lacions fixes i 
equipament propi, així com en els elements i espais privatius, que compleixin els següents requisits: 

Condicions dels edificis 

Edificis de tipologia residencial col·lectiu, amb els següents requisits 
- estar finalitzats abans de 1981 
- Sc sobre rasant ≥ 70% amb ús residencial habitatge. 
- ≥ 70% dels habitatges constitueixin el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris. 

Excepcionalment s’admetran en aquest programa edificis que, sense complir les condicions anteriors,  
- presentin greus danys estructurals o d’un altre tipus, que justifiquin la inclusió en aquest programa. 
- Tinguin íntegrament com a destinació el lloguer, durant 10 anys a contar des de la recepció de l’ajut. 

Actuacions objecte del Programa 
actuacions en els edificis indicats que es dirigeixin a : 
- la seva conservació 
- la millora de la qualitat i la sostenibilitat 
- realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat 

 
  Actuacions subvencionables 

Actuacions per a la conservació 

Es consideren actuacions subvencionables per a la conservació, les obres i treballs que es 
realitzin per subsanar les deficiències que han estat classificades com a desfavorables en 
“l’Informe d’avaluació de l’edifici” o ITE equivalent:  

 Sistema estructura i Sistema instal·lacions:  
 Les deficiències que han estat classificades com a desfavorables en “l’Informe d’avaluació 

de l’edifici” o ITE equivalent 

 Sistema envolvent (cobertes, terrat, façanes i mitgeres) i altres elements comuns:  
 Les deficiències que han estat classificades com a desfavorables en “l’Informe d’avaluació 

de l’edifici” o ITE equivalent:  
 - en edificis catalogats, protegits, o situats dins de conjunts històrics-artístics 

- en altres edificis, quan s’executin simultàniament amb actuacions subvencionables per a la 
millora de la qualitat i la sostenibilitat. 

 Sistema instal·lacions:  
 Actuacions que es realitzin a les instal·lacions comunes d’electricitat, fontaneria, gas, 

sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, per tal d’adaptar-les a la 
normativa vigent. 

  

 

Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat 

Es consideren les següents actuacions subvencionables  per a la millora de la qualitat i 
sostenibilitat en els edificis: 

 Millora de l’envolvent tèrmica per tal de reduir la demanda energètica de calefacció o 
refrigeració, mitjançant: ( 

 - millora de l’aïllament tèrmic 
- substitució de fusteries i envidraments d’obertures 
- altres, incloent-hi la instal·lació de dispositius bioclimàtics 
(En tot cas s’haurà de complir amb el mínim establert al DB HE1) 

 Instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’ACS i ventilació per a 
l’acondicionament tèrmic, o l’increment de l’eficiència energètica dels ja existents, 
mitjançant actuacions com: 

 - substitució dels equips de producció de calor o fred 
- instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica, comptadors i repartidors de 

costs energètics per a instal·lacions centralitzades de calefacció 
- aïllament tèrmic de les xarxes de distribució i transport  
- substitució dels equips de moviment dels fluïts caloportadors 



 

 

 
 

- instal·lació de dispositius de recuperació d’energies residuals 
- implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de 

l’aire de renovació 
- altres 

 Instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables 
com l’energia solar, biomassa o geotèrmia que redueixin el consum d’energia convencional 
tèrmica o elèctrica de l’edifici. (Inclourà les instal·lacions de qualsevol tecnologia, sistema o 
equip d’energia renovable, com panells solars tèrmics, per tal de contribuir a la producció 
d’ACS demandada pels habitatges  o la producció d’ACS per a les instal·lacions de 
calefacció) 

 Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i 
il·luminació, de l’edifici o la parcel·la  (actuacions com la substitució de làmpades i 
lluminàries per altres de major rendiment energètic, instal·lacions de sistemes de control 
d’encesa i regulació del nivell d’il·luminació i aprofitament de la llum natural)  

 Millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que 
afavoreixin l’estalvi d’aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives 
en l’edifici i altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües   

 Millora o acondicionament d’instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels 
residus domèstics 

 Millores en el compliment dels paràmetres del DB HR, protecció contra el soroll 

 Acondicionament dels espais privatius de la parcel·la per a millorar la permeabilitat del 
terreny, adaptar  

 
 
PROGRAMA DE FOMENT DE LA REGENERACIÓ I  RENOVACIÓ URBANES  
 
  Objecte del programa 

Finançament de la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d’urbanització o 
reurbanització d’espais públics i, en els seu cas, d’edificació en substitució d’edificis enderrocats, dins 
d’àmbits d’actuació prèviament delimitats. La seva finalitat és millorar els teixits residencials, i recuperar 
funcionalment conjunts històrics, centres urbans, barris degradats i nuclis rurals.  

 
  Actuacions subvencionables 

Són subvencionables les següents actuacions: 

- Execució d’obres o treballs de manteniment e intervenció en edificis i habitatges, instal·lacions fixes, 
equipament propi i elements comuns, a fi d’adequar-los a la normativa vigent. Es podran incloure els 
honoraris dels professionals, el cost de redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, 
i les despeses derivades de la tramitació administrativa, sempre que tots elles estiguin degudament 
justificats; 

- Execució d’una sèrie d’obres de millora de qualitat i sostenibilitat del medi urbà: obres d’urbanització i 
reurbanització material dels espais públics, obres de millora de l’accessibilitat dels espais públics, 
obres destinades a millorar l’eficiència ambiental en matèria d’aigua, energia, ús de materials, gestió 
de residus i protecció de la biodiversitat. 

- Obres d’enderroc i edificació d’habitatges de nova construcció; els nous edificis hauran de tenir una 
qualificació energètica mínima B i complir amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Cost dels programes de reallotjament temporal dels ocupants legals d’immobles que hagin de ser 
desallotjats del seu habitatge habitual; 

- Despeses dels equips i oficines de planejament, informació, gestió i acompanyament social de les 
actuacions subvencionables. 

 
  Condicions particulars dels àmbits  i  actuacions objecte del programa  

Requisits pel reconeixement de les ajudes del programa:  

- àmbit d’actuació delimitat territorialment per acord de l’administració competent, podent ser continu o 
discontinu i comprendre, almenys, 100 habitatges (en cascs històrics, nuclis rurals i altres supòsits 
excepcionals el nombre d’habitatges podrà ser inferior); 

- almenys el 60% de l’edificabilitat sobre rasant haurà d’estar destinada a ús residencial d’habitatge 
habitual. 



 

 

 
 

 

Ordre de prioritat de les propostes presentades: 

- actuació imposada per l’Administració competent; 

- actuació de regeneració urbana integrada; 

- actuació que afecti a àmbits inclosos en altres declarats conjunts històrics;  

- actuació que compti amb algun compromís de cofinançament d’altres administracions publiques; 

- actuació que inclogui modalitats innovadores de finançament que garanteixin una major aportació de 
fons privats. 

Prèviament a l’adopció de l’acord de la comissió bilateral s’haurà de presentar la següent documentació: 

- delimitació de l’àmbit de regeneració i renovació urbanes i relació dels immobles inclosos; 

- memòria-programa amb la següents documents: diagnòstic de la situació social, econòmica i 
ambiental de l’àmbit; Programa d’Accions Integrades (descripció d’actuacions subvencionables, 
idoneïtat tècnica, formes d’execució i gestió, i programa temporal); 

- memòria de viabilitat tècnica (compatibilitat urbanística) i econòmica (rendibilitat i equilibri beneficis i 
càrregues); 

- pla de reallotjament temporal i de retorn legalment necessari. 

Els edificis i habitatges inclosos en l’àmbit de regeneració i renovació urbanes hauran de disposar de 
l’”informe d’avaluació” amb el contingut que estableix l’annex II, complimentat i subscrit per tècnic 
competent. 

 
  Beneficiaris 

Podran ser-ho els que assumeixin la responsabilitat de l’execució integral de l’àmbit d’actuació 
(administracions publiques, comunitats de propietaris, etc.). Si l’execució de l’actuació la duen a terme 
més d’un beneficiari, l’ajuda es distribuirà en proporció al cost assumit per cadascun. No podran 
beneficiar-se els qui dintre de l’àmbit d’actuació s’hagin beneficiat de les ajudes del programa de 
rehabilitació edificatòria. 

 
  Tipus i  quantia de les ajudes 

La quantia màxima de les ajudes es determinarà en funció del cost subvencionable de l’actuació, no 
podent superar el 35 % del mateix. 

La quantia màxima es calcularà multiplicant el nombres d’habitatges per les ajudes unitàries següents: 

- fins 11.000€ per cada habitatge objecte de rehabilitació; 

- fins 30.000€ per cada habitatge construït en substitució d’un a altre enderrocat prèviament; 

- per actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat del medi urbà, fins 2.000 per cada habitatge 
objecte de rehabilitació i/o per cada habitatge construït en substitució d’un altre enderrocat 
prèviament.  

Les subvencions d’aquest programa son compatibles amb d’altres públiques, sempre i quan el seu import 
no superi el cost total de l’actuació. 

 
  Gestió de les subvencions 

-  Per sol·licitar el finançament d’aquest programa es precisa l’aprovació inicial de l‘instrument de 
urbanístic i d’equidistribució de l’àmbit d’actuació; 

-  Perquè la Comunitat Autònoma reconegui l’ajuda es requerirà l’aprovació definitiva de l’instrument 
urbanístic o es condicionarà a la seva aprovació; 

-  El beneficiari haurà d’aportar amb caràcter previ a la percepció de l’ajuda: la primera llicència 
municipal que sigui necessària per portar a terme l’actuació, certificat d’inici d’obra de la primera 
llicència esmentada; 

-  L’actuació finançada s’haurà d’executar en el termini màxim de tres anys des de la subscripció de 
l’acord de comissió bilateral, acord en el qual es fixaran les anualitat aportades pel Ministeri de 
Foment, fins a un màxim de tres, sense superar l’exercici 2016. 

 



 

 

 
 

PROGRAMA DE RECOLZAMENT A LA IMPLANTACIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DELS EDIFICIS 
  Objecte del programa:  

Impulsar la implantació i generalització de l’Informe d’avaluació dels edificis que inclogui l’anàlisi de: 
 - estat de conservació dels mateixos 

- les condicions d’accessibilitat 
 - l’eficiència energètica  

mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d’honoraris professionals per a la seva 
emissió. 

Quan en la Comunitat autònoma existeixi normativa que desenvolupi un model propi d’Inspecció Tècnica 
d’Edificis (ITE) que inclogui tots o part dels aspectes que formen el contingut de l’Informe d’avaluació de 
l’edifici, s’admetrà aquest de forma total o parcial, segons el seu abast. 

A Catalunya l’Informe d’Inspecció Tècnica dels Edificis ITE (D. 187/2010 ), dóna resposta a la part I 
corresponent a l’Estat de conservació de l’edifici i per tant podrà ser incorporat directament, restant per 
complimentar els apartats referents a l’accessibilitat i l’eficiència energètica) 

 
  Qui són els beneficiaris? 

 - comunitats de veïns 
- agrupacions de comunitats 

 - propietaris únics  

d’edificis amb caràcter predominantment residencial i que disposin de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici 
abans de que finalitzi l’any 2016. 

 
 
  Model t ipus d’ informe d’avaluació dels edificis  

- Dades generals de l’edifici 

En aquest apartat a més de identificar l’edifici, la propietat d’aquest, les dades del tècnic competent i 
les dades generals de l’edifici, s’inclourà -a efectes estadístics- la descripció normalitzada dels 
sistemes constructius  de l’edifici.  

- Part I: Estat de conservació 

Aquesta part inclou una valoració de l’estat de conservació/deficiències de l’edifici per sistemes 
constructius, l’existència o no de perill imminent i la valoració final de l’estat de conservació de 
l’edifici classificant-lo com a favorable o desfavorable 

Aquesta part té un contingut similar al que s’estableix al D 187/2010 d’Inspecció Tècnica dels 
Edificis, i per tant, en el cas d’edificis d’habitatges s’entén que l’ITE la substitueix. 

- Part II: Condicions bàsiques d’accessibilitat 

Avalua, d’acord al DB SUA 9, l’adequació de l’edifici als diferents paràmetres funcionals així com la 
dotació d’elements accessibles, les característiques i la informació i senyalització d’aquests. Es 
diferencia entre residencial habitatge i residencial públic/altres usos. 

Aquesta part conclou amb una valoració final del grau de compliment de les condicions bàsiques 
d’accessibilitat, així com els ajustos raonables en el cas de que l’edifici no satisfaci completament 
les esmentades condicions, incloent-hi els costos estimats de les mesures a prendre per tal d’arribar 
a satisfer les condicions d’accessibilitat, la determinació del caràcter proporcionat o no de la càrrega 
econòmica de les mesures i la susceptibilitat de realitzar ajustos raonables en matèria 
d’accessibilitat. 

- Part III: Certificat d’Eficiència Energètica 

En el cas d’edificis d’habitatges s’haurà d’adjuntar el Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici. 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMA PER AL FOMENT DE CIUTATS SOSTENIBLES I  COMPETITIVES 
 
  Objecte del programa 

Finançament de l’execució de projectes d’especial transcendència basats en les següents línies 
estratègiques temàtiques: 
- Millora de barris: actuacions predominantment de regeneració urbana integrada en blocs construïts 
entre 1940 i 1980, per incrementar l’eficiència energètica, millorar l’accessibilitat dels edificis, requalificar 
l’espai públic, dotar de nous equipaments i impulsar la cohesió social i activitat econòmica. 
- Centres i cascs històrics: actuacions predominantment de regeneració en centres històrics urbans i casc 
rurals; inclouen actuacions de rehabilitació d’edificis residencials i altre ús que comptin amb algun grau de 
protecció patrimonial, millora de l’espai públic i impuls de la cohesió social i la revitalització econòmica. 
- Renovació d’àrees funcionalment obsoletes: actuacions sobre teixits en condicions d’obsolescència 
funcional des del punt de vista urbanístic i edificatori. 
- Renovació d’àrees per a la substitució d’infrahabitatges: actuacions per erradicar habitatges amb 
deficiències greus de seguretat, salubritat i habitabilitat, ubicats en urbanitzacions marginals, 
acompanyades de programes socials. 
- Ecobarris: actuacions predominantment de regeneració urbanes en àrees residencials en les que 
destaqui l’impuls de la sostenibilitat ambientar en els edificis i els espais públics.   

 
  Beneficiaris de les ajudes 

Les Administracions Publiques, els propietaris únics d’edificis d’habitatges, les comunitats de propietaris, 
agrupacions de comunitats de propietaris, els consorci i ens associatius de gestió.  
No podran obtenir finançament d’aquest programa els qui s‘hagin beneficiat, dins el mateix àmbit, de les 
ajudes dels programes de rehabilitació edificatòria i de regeneració i renovació urbanes.  

 
  Tipus i  quantia de l’ajuda.  

-  Ajuda: subvenció per finançar un màxim del 40% del cost subvencionable de l’actuació, sense 
superar els imports establerts per a cada cas, en el programa de foment de la regeneració i renovació 
urbana, per aplicació directa o per assimilació. 

-  El cost subvencionable de l’actuació no podrà excedir de la mitjana de preus de mercat aplicables al 
cas concret, els criteris i límits dels quals s’establiran als convenis de col·laboració. 

 
  Gestió de les subvencions 

-  La gestió de les subvencions correspondrà a les Comunitats Autònomes, les quals comunicaran al 
Ministeri de Foment la convocatòria i la corresponent resolució de cada concurs, en el termini d’un 
mes a comptar des de la publicació d’aquestes actuacions. 

-  La actuació finançada en el seu conjunt haurà d’executar-se en el termini màxim de tres anys. 
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