
 Actuació: 

2.3 MITGERES 

Descripció de les obres subvencionables: 

Obres de rehabilitació sobre parets mitgeres 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 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€ 

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

+5% mitgeres amb pati, incrementant el topall 5.000€ 

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

+5% per edifici catalogat, incrementant el topall 5.000€ 

Subvenció màxima: 50% 

Topall màxim: 75.000€ 

Documentació específica: 

Amb l'inici d'obra, s'entregarà un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral competent per la 
manipulació de material d'amiant en el cas que hi hagi. 

Certificat de seguretat dels paraments exteriors a la finalització de les obres o certificat 
d'aptitud. 

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

Condicions tècniques: 

Les obres de rehabilitació de la paret mitgera hauran de dotar-la d'un acabat amb materials 
propis de façana. La seva composició i colors i materials s'hauran d'integrar al paisatge de 
l'entorn i a l'edifici on s'ubica. 

Les actuacions que incloguin parets mitgeres amb celoberts esventats hauran de tractar tant el 
celobert com la paret mitgera amb una mateixa solució de conjunt podent-se demanar com a 
dues actuacions diferenciades. 

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. 

Cal garantir la transmitància màxima establerta al CTE vigent. Per renovacions de més del 
25% de l'envolupant hauran de complir amb el que el CTE estableixi en aquest cas. 

  

 


