
Actuació: 

2.1. FAÇANES 

Descripció de les obres subvencionables: 

Obres de rehabilitació i restauració de façanes d'acord amb les condicions tècniques. Es podrà 
demanar i concedir una actuació per a cada una de les façanes de l'edifici. 

Es contempla la possibilitat de canviar les finestres sempre i quan es contempli en la totalitat 
de la façana en el cas de que aquesta es trobi en bon estat de conservació. 

Percentatge subvencionable: 25% del pressupost protegible 

Topall: 

El menor entre 3.000€ per habitatge i 30.000€ per edificis 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% edifici catalogat, incrementant el topall 5.000€ 

+10% actuacions globals en tot l'envoltant de l'edifici (cobertes i façanes), incrementant el 
topall 10.000€ (no aplica a actuacions únicament de finestres) 

+10% en zones ZARE (zones acústiques de règim especial) del Pla per la reducció de la 
contaminació acústica de la ciutat de Barcelona, incrementant el topall 10.000€ (aplica a 
actuacions únicament de finestres) 

Subvenció màxima: 45% 

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 seguretat de paraments exteriors a la finalització de les obres o distintiu. 

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

En cas d'intervencions únicament a les finestres de façana es demanarà un certificat de 
solidesa de la façana per garantir que aquesta no necessita intervenció. 

Condicions tècniques: 

Per a cada una de les actuacions, es faran les obres de restauració necessàries per al bon 
estat de conservació de l'element. 

Serà necessària l'homogeneïtzació cromàtica de totes els elements constructius de la façana 
incloent tancaments, proteccions solars, etc. 

Segons el període constructiu de l’edifici, s’aplicaran les següents condicions tècniques: 

-        Nucli antic (època de referència: fins a la segona meitat del segle XIX) 

 No perjudicar la inèrcia pròpia d’aquesta construcció. Sempre que no es contradigui la 
normativa que li sigui d’aplicació, només s’estima necessari implementar aïllaments 
sobreposats en murs iguals o inferiors a 15 cm. 



 Façanes principals: la millora energètica es farà principalment sobre buits. Respecte 
per la fusteria original. En cas que aquesta existeixi, es mantindrà i es col·locarà el 
màxim aïllament en el vidre possible i s’evitaran tant com sigui possible les infiltracions. 
En el cas que no existeixi fusteria original,  la nova fusteria caldrà que sigui del material 
i cromatisme propi de la façana, en general, de fusta (certificada) i caldrà complir amb 
la transmitància establerta al CTE vigent. 

Sempre que no es contradigui la normativa que li sigui d’aplicació no es col·locaran aïllaments 
exteriors en plens, podent-se aplicar per l’interior dels paraments. Serà necessària una 
correcta restauració de materials i acabats, respectant i/o recuperant arrebossats i estucs de 
calç. 

 Façanes posteriors: En el cas de tancaments sobreposats no propis de l’arquitectura 
original que es puguin mantenir d’acord amb l’acompliment de la normativa urbanística, 
caldrà complir amb la transmitància establerta al CTE vigent. 

 Proteccions solars: Es col·locaran les pròpies d’aquesta edificació. En qualsevol cas, la 
solució de protecció solar serà unitària per a tota la façana i s’adequarà a l’edifici. 

-        Eixamples (des de la segona meitat del segle XIX fins a la dècada de 1930) 

 No perjudicar la inèrcia pròpia d’aquesta construcció. Només s’estima necessari 
implementar aïllaments sobreposats en murs iguals o inferiors a 15 cm sempre que no 
es contradigui amb el CTE. 

 Façanes principals: la millora energètica es farà principalment sobre buits. Es 
respectarà la fusteria original. En cas que aquesta existeixi, es mantindrà i es 
col·locarà el màxim aïllament en el vidre possible i s’evitaran tant com sigui possible 
les infiltracions. En el cas que no existeixi fusteria original,  la nova fusteria caldrà que 
sigui del material i cromatisme propi de la façana, en general, de fusta (certificada) i 
s’acompliran les transmitàncies i infiltracions establertes al CTE vigent. 

Sempre que no es contradigui amb el CTE no es col·locaran aïllaments exteriors en plens, 
podent-se aplicar per l’interior dels paraments.  Serà necessària una correcta restauració de 
materials i acabats, respectant i/o recuperant arrebossats i estucs de calç. 

 Façanes posteriors: En el cas de tancaments sobreposats no propis de l’arquitectura 
original que s’estimi mantenir (sempre d’acord amb l’acompliment de la normativa 
urbanística), caldrà complir amb la transmitància establerta al CTE vigent. 
 

 En el cas que existeixin galeries pròpies d’aquesta edificació, caldrà recuperar-les 
entenent el sistema de tancament de façana com un tot (façana  i galeria). Es garantirà 
la ventilació d’aquest sistema i la protecció solar que li és pròpia. Quan les fusteries 
d’aquestes galeries siguin originals s’hauran de respectar. 

 Proteccions solars: caldrà col·locar les pròpies d’aquesta edificació. Recuperar 
porticons quan li siguin propis. En qualsevol cas, la solució de protecció solar serà 
unitària per a tota la façana i s’adequarà a l’edifici. 

-        Posterior a 1940 i anterior a NTE 1979 

 Garantir transmitància mínima establerta en el CTE en buits i/o en plens. 

 No obstant l’anterior, serà imprescindible actuar sobre plens si són iguals o menors a 
15 cm de gruix. Imprescindible actuar sobre buits en vidres senzills o en fluxos d’aire 
superior a l’establert al codi tècnic i en carrers zonificats com a C3 d’acord amb el 
Mapa estratègic de soroll. 

 En el cas que existeixin vestíbuls exteriors, porxos, passatges, etc... associats a la 
façana on es faci l’actuació, caldrà garantir, també la transmitància tèrmica mínima de 
la part exterior del forjat sobre planta baixa sempre que donin a una zona habitable. 



 Proteccions solars: caldrà col·locar les pròpies de l’edifici on s’actuï. 

-        Posterior a NTE 1979: 

 Garantir transmitància mínima establerta en el CTE en buits i/o en plens. 

 En el cas que existeixin vestíbuls exteriors, porxos, passatges, etc... associats a la 
façana on es faci l’actuació, caldrà garantir, també la transmitància tèrmica mínima de 
la part exterior del forjat sobre planta baixa sempre que donin a una zona habitable. 

Proteccions solars: caldrà col·locar les pròpies de l’edifici on s’actuï. En qualsevol cas, les 
solucions seran homogènies per tota la façana 

Criteris generals sobre materials: 

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

 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. Pel que fa als revestiments dels 
aïllaments, es prioritzaran els acabats minerals. 

  

 


