
Finançat per

al 80 %*
Ajuts fins 

Us ajudem a rehabilitar el vostre 
edifici per poder estalviar
i millorar la vostra qualitat de vida, fent realitat la dita 
«com a casa, enlloc».
• Amb subvencions i desgravacions fiscals
• Poseu-vos en contacte amb el vostre administrador

de finques, una empresa, professional o tècnic en
rehabilitació d’habitatges. Us podran orientar i ajudar
en la tramitació

Le ayudamos a rehabilitar su 
edificio para poder ahorrar
y mejorar su calidad de vida, haciendo realidad el 
dicho «como en casa, en ningún sitio».
• Con subvenciones y desgravaciones fiscales
• Póngase en contacto con su administrador de fincas,

una empresa, profesional o técnico en rehabilitación de
viviendas. Le podrán orientar y ayudar con la tramitación

Estalvieu. Rehabiliteu el vostre edifici

* Els ajuts del 80 % es poden aconseguir actuant conjuntament en els elements comuns de l’edifici i en els sistemes de
climatització. Les actuacions en les zones comunes de l’edifici podran assolir ajuts del 40 % al 65 %.
* Las ayudas del 80 % pueden conseguirse actuando conjuntamente en los elementos comunes del edificio y en los sistemas
de climatización. Las actuaciones en las zonas comunes del edificio podrán obtener ayudas del 40 % al 65 %.

Més informació / Más información comacasaenlloc.cat



Descobriu quina opció s’adapta millor a les necessitats del vostre habitatge
Descubra qué opción se adapta mejor a las necesidades de su vivienda

93 306 78 41
rehabilitacio.arquitectes.cat otr.cat otrc.consellcaf.cat

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Col·legi d’Arquitectura Tècnica
de Barcelona

Consell de Col·legis d’Administradors 
de Finques de Catalunya - Barcelona

93 414 14 13 93 451 02 02

de Barcelona

93 414 14 13

* L’estimació econòmica i les actuacions són merament informatives i basades en simulacions genèriques. Per disposar d’estudis adaptats a la realitat del vostre edifi ci,
cal que un tècnic qualifi cat us assessori professionalment. També us informarà de subvencions que poden arribar a cobrir la totalitat dels seus honoraris professionals.
La estimación económica y las actuaciones son meramente informativas y basadas en simulaciones genéricas. Para disponer de estudios adaptados a la realidad de su edifi cio,
hace falta que un técnico cualifi cado os asesore profesionalmente. También os informará de subvenciones que pueden llegar a cubrir la totalidad de sus honorarios profesionales.
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Inclou la rehabilitació de:
•  La part massissa de totes les façanes, incorporant-hi 

aïllament tèrmic, arrebossant i pintat
• Balcons, si n’hi ha (reparar els problemes que puguin 

tenir, com despreniments, òxid de baranes, etc.).
• Baixants.
• Les instal·lacions comunitàries de llum i aigua 

(adaptar-les a la normativa vigent).
• I la instal·lació, opcional, d’un nou ascensor 

Incluye la rehabilitación de:
•  La parte maciza de todas las fachadas, incorporando 

aislamiento térmico, revocando y pintando
• Balcones, si los hay, (reparar los problemas que puedan 

tener como desprendimientos, óxido en barandas, etc.).
• Bajantes.
• Las instalaciones comunitarias de luz y agua (adaptarlas 

a la normativa vigente).
• Y la instalación, opcional, de un nuevo ascensor 

Proposta econòmica*

Sense ascensor /Sin ascensor

Cost estimat:  8.766,17  €
Subvenció ( 40  %):  3.506,47  €
Quota fi nal:  5.259,70  €

Finançament
(hipòtesi 5 % d’interès)
 99,26  €/mes 5 anys
 55,79  €/mes 10 anys
 41,59  €/mes 15 anys

Amb ascensor / Con ascensor

Cost estimat:  10.993,47  €
Subvenció ( 40  %):  4.368,32  €
Quota fi nal:  6.625,15  €

Finançament
(hipòtesi 5 % d’interès)
 125,02  €/mes 5 anys
 70,27  €/mes 10 anys
 52,39  €/mes 15 anys

Estalvi d’energia previst
Ahorro de energía previsto 30%
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Opción 2
Inclou les actuacions indicades a l’escenari 1,
més les rehabilitacions següents:
•  Les façanes dels patis interiors, afegint-hi aïllament i 

pintant
• La coberta, incorporant-hi aïllament tèrmic, renovant 

la impermeabilització per evitar humitats, canviant el 
paviment.

• Finestres (canviar-les o doblar les actuals afegint-hi 
segones fi nestres per l’exterior). 

Incluye las actuaciones indicadas en el escenario 1,
más las rehabilitaciones siguientes:
•  Las fachadas de los patios interiores, añadiendo 

aislamiento y pintando
• La cubierta, incorporando aislamiento térmico, 

renovando la impermeabilización para evitar 
humedades, cambiando el pavimento.

• Ventanas (cambiándolas o doblando las actuales 
añadiendo unas segundas ventanas por el exterior). 

Proposta econòmica*

Sense ascensor /Sin ascensor

Cost estimat:  17.168,06  €
Subvenció ( 65  %):  7.837,60  €
Quota fi nal:  9.330,46  €

Finançament
(hipòtesi 5 % d’interès)
 176,08  €/mes 5 anys
 98,96  €/mes 10 anys
 73,78  €/mes 15 anys

Amb ascensor / Con ascensor

Cost estimat:  19.395,36  €
Subvenció ( 65  %):  8.782,36  €
Quota fi nal:  10.613,00  €

Finançament
(hipòtesi 5 % d’interès)
 200,28  €/mes 5 anys
 112,57  €/mes 10 anys
 83,93  €/mes 15 anys

Estalvi d’energia previst
Ahorro de energía previsto 45%


