
Actuació: 

2.3 AIGUA, GAS, ELECTRICITAT I SANEJAMENT 

Descripció de les obres subvencionables: 

Obres de rehabilitació i adequació de les instal·lacions comunitàries de sanejament, 
subministrament d'aigua, gas, electricitat i les instal·lacions contra incendis. Inclou també, la 
unificació d'antenes, la reordenació d'aparells d'aire condicionat, la unificació de l'extracció de 
fums de les cuines fins a coberta. 

Percentatge subvencionable: 20% del pressupost protegible 

Topall: 

El menor entre 3.000€ per habitatge i 30.000€ per edificis de fins a 20 habitatges; 40.000€ per 
edificis d'entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per edificis de més de 40 habitatges 

Ampliació de percentatges sobre el pressupost protegible de l'actuació: 

+5% materials baixa petjada ecològica, incrementant el topall 5.000€ 

+5% edifici catalogat, incrementant el topall 5.000€ 

+5% per extreure elements d'amiant, incrementant el topall 5.000€ 

Subvenció màxima: 35% 

Topall màxim: 70.000€ 

Documentació específica: 

En el cas que hi hagi treballs que impliquin la retirada d'amiant, amb l'inici de l'obra, s'entregarà 
d'un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral competent. 

Condicions tècniques: 

Es consideraran les instal·lacions que estiguin en mal estat, amb materials obsolets, amb falta 
d'estanqueïtat, amb dimensionat insuficient, amb risc per les persones o els edificis, que no 
s'adaptin a la normativa vigent o les que siguin necessàries com a conseqüència d'altres 
actuacions de rehabilitació objecte d'aquests ajuts. 

La nova instal·lació ha de complir amb la normativa vigent tant sectorial com d'aplicació 
general. Estaran endreçades i respectaran la composició, materials i colors de l'edifici original. 

Serà imprescindible eliminar els elements obsolets de les instal·lacions antigues. 

En la reordenació d'aparells d'aire condicionat, es considerarà aquelles actuacions on la 
instal·lació prèvia no compleixi amb l'OUPU. La nova proposta estarà orientada principalment a 
unificar els aparells d'aire condicionat a terrat i preveurà espai disponible per a aquells aparells 
que puguin sorgir en un futur. Qualsevol actuació que no consisteixi en col·locar els aparells al 
terrat, haurà de disposar d'un projecte compositiu global d'integració a la composició de l'edifici 
convenientment aprovat. 

En instal·lacions de sanejament i subministrament d'aigua, s'evitarà en la mesura del possible 
el PVC. 

  

 


