
Actuació: 

2.4 CELOBERTS I PATIS 

Descripció de les obres subvencionables: 

Obres de rehabilitació de celoberts i patis 

Percentatge subvencionable: 

25% 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% per la utilització de materials de baixa petjada ecològica, incrementant el topall 5.000€ 

+5% buits + plens, incrementant el topall 5.000€ 

+10% actuacions globals en tot l'envoltant de l'edifici, incrementant el topall 10.000€ 

(de les anterior s'aplicarà una o altra, doncs les actuacions globals impliquen buits i plens) 

+5% edifici catalogat, incrementant el topall 5.000€ 

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

Subvenció màxima: 50% 

Topall màxim: 70.000€ 

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

Incompliment condicions recomanables. Primer -3%, els següents -2% fins arribar al 50% del 
percentatge de subvenció previst inicialment. 

Documentació específica: 

Certificat de solidesa dels paraments 

Certificat d'eficiència energètica de l'edifici rehabilitat (informe)i la corresponent etiqueta 
d'eficiència energètica. 

En el cas que existeixi amiant, amb l'inici de l'obra, s'entregarà un pla de treball aprovat per 
l'autoritat laboral competent. 

Condicions tècniques: 

Es faran les obres de restauració necessàries per al bon estat de conservació de l'element. 

De manera general, quan sigui viable per acompliment de les condicions de salubritat 
establertes en les normes urbanístiques i en els casos de celoberts esventats, caldrà garantir 
la transmitància establerta al codi tècnic en buits i/o en plens i les infiltracions establertes al 
CTE vigent. 

No es disminuirà la superfície de ventilació dels celoberts que no arribin a les mides mínimes 
establertes a la normativa urbanística: qualsevol actuació haurà de garantir les condicions de 
salubritat del celobert. Sempre que la finca ho permeti, s'estudiarà la possibilitat de millorar les 
condicions de salubritat dels celoberts mitjançant l'increment de la superfície de ventilació i la 
generació de fluxos d'aire. 

Criteris generals sobre materials: 



A menys que l'arquitectura original de la finca ho justifiqui, no s'utilitzarà PVC a les fusteries 
que calgui substituir. Es prioritzarà la fusta o l'alumini reciclat, sempre d'acord amb 
l'arquitectura original. 

Els materials d'aïllament seran, prioritàriament, oberts a la difusió de vapor d'aigua, com la 
fibra de fusta, el suro o la llana de roca. 

En edificacions tipus Nucli Antic o Eixample (anteriors a 1940), caldrà conservar materials 
d'acabat dels celoberts. En quest tipus d'edificacions, només s'estima necessari implementar 
aïllaments sobreposats en murs iguals o inferiors a 15 cm, en aquests casos caldrà avaluar la 
col·locació per l'interior o l'exterior depenent de l'acabat de la façana. 

  

 


