
Actuació: 

2.2 COBERTES 

Descripció de les obres subvencionables: 

Obres de rehabilitació i restauració de cobertes d'acord amb les condicions tècniques. 

Percentatge subvencionable: 25% del pressupost protegible 

Topall: 

El menor entre 3.000€ per habitatge i 30.000€ per edificis de menys de 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€ 

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

+5% edifici catalogat, incrementant el topall 5.000€ 

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

Subvenció màxima: 50% 

Topall màxim: 75.000€ 

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: 

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

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

Condicions tècniques: 

Cal garantir la transmitància establerta al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

L'actuació mínima a considerar serà la substitució o renovació del terrat o coberta entenent per 
aquesta la modificació de la totalitat de la secció del tancament. No s'acceptaran solucions 
sobreposades als elements existents. 

L'actuació ha d'abastar tots els elements amb patologies o manca de manteniment de la 
coberta. 

El projecte constructiu garantirà el bon estat constructiu i de decòrum dels elements que 
formen part de la coberta (unificació d'antenes, arranjament de badalots i claraboies, baranes, 
endreça d'estenedors, retirada d'elements obsolets...). 

Es garantirà l'endreçament de les instal·lacions existents. 

Segons la tipologia de la coberta, s'aplicaran les següents condicions tècniques: 

Cobertes a la catalana: Caldrà avaluar el bon funcionament d'aquestes cobertes, les 
ventilacions i l'existència de tots els seus components. En el cas que la coberta a la catalana 
tingui un bon funcionament, es mantindrà amb les següents consideracions: 

Cas cobertes catalanes amb encanyissat: avaluar la opció d'aïllar en el fals sostre 



Cas del doble forjat accessible: avaluar la possibilitat d'aïllar el forjat inferior per la cara 
superior d'aquest 

Cas de forjat, envanets de sostremort i acabat de la coberta: garantir el bon funcionament de la 
coberta a la catalana. 

Altres cobertes: cal garantir la transmitància establerta al CTE vigent. No exigible en els 
badalots ni sobre zones no climatitzades. 

Criteris generals sobre materials: 

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. 

Els materials d'acabat compliran amb les ordenances vigents i tindran en compte de ser 
harmònics amb l'entorn. 

  

 


