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El principal objectiu de la nostra proposta és la implicació activa de tots els actors 
vinculats a l’illa per a la seva millora. Es tracta de que aquests actors i principal-
ment els veïns, amb l’ajuda del nostre equip interdisciplinar, aconsegueixin una 
transformació de l’illa a través de totes les fases del procés de rehabilitació: 

informació + diagnòstic participatiu + disseny
+ implementació + gestió i manteniment

Què hi guanyem ?

I tu, com te la imagines?
QUÈ ES PODRIA FER PER MILLORAR 
L'EFICIÈNCIA ENERGÉTICA DE L’ILLA ?

COM ENS ORGANITZEM PER FER-HO ?

I TOT AIXÓ… COM HO PAGAREM ?

Quant ens costaria ? Com ho pagariem ?

MILLOR ÚS, GESTIÓ 
I MANTENIMENT 
DELS EDIFICIS

ENERGIES 
RENOVABLES

ACTUACIONS A 
L’ENVOLVENT 
DELS EDIFICIS

INSTAL·LACIONS 
MÉS EFICIENTS

ENTORN URBÀ 
I XARXES

solucions passives

empresa per la gestió, 
comercialització i manteniment

ESE reconeguda com a 
gestor de càrrega

sistema de control i 
tractament de dades 
centralitzat

central tèrmica amb 
calderes d’aigua calenta

rehabilitació integral 
de les cobertes

aïllament tèrmic 
de les façanes

cobertes verdes

substitució de 
les finestres

serveis tècnics 
comuns

monitorització del 
consum dels habitatges

xarxa urbana d’interior 
d’illa amb ús comunitari

LEDs + electrodoméstics 
més eficients

aïllaments dels 
circuits d’aïgua

plaques fotovoltaïques

plaques solars tèrmiques

sistema d’emmaga-
tzematge elèctric 
amb bateries

Sistema ACS Solar 13%
Envolvent complerta 21%

Sistema fotovoltaïc   8%
Aïllament   1%

Sate Celoberts 15%
Emmagatzematge eléctric   5%

Aportació veïns 14%
Patrocini 14%

Subvenció rehabilitació 22%
Finançament participatiu 43%

Subvenció governança   7%

Estalvis anuals gràcies 
a la renovació integral
Estalvis deguts al canvi de tarifa
Estalvis a les factures energètiques
Valorització del patrimoni

7%   Governança 
3%   Control clima 
15% Direcció d’obra 
1%   Cost finançament 
6%   Coberta verda 
6%   Central termica 

administració

equipaments representant del consell d’illa

habitatges llogaters

propietaris

propietats 
verticals

propietats 
horitzontals

comerços 

CONSELL
d’ILLA 

COMUNITAT 
d’ILLA 

obert a 
     tothomentitats 

financeres
Si inverteixo en la rehabilitació 
del meu edifici, el valor del 
meu patrimoni pujarà

Tinc uns estalvis, i m’han proposat 
de financiar un projecte innovador i 
per la sostenibilitat, quina il·lusió !

Amb el sistema central d’emma-
gatzematge de l’energia i de 
control optimitzem els recursos

Amb la rehabilitació de la meva finca, 
al l'hivern no passo fred al meu pis

Podriem reduïr un 80 % la 
nostra factura d’energia!

Quan ens juntem amb els altres 
propietaris de l'illa, trobem 
solucions col·lectives a les 
nostres necessitats

Espai / Local d’us comunitari

Sistema central d’emmagatzematge
+ sistema de control

Jardins d’us comunitari

Arbres fulla caduca 
+ paviment permeable

Aquí a l’espai comunitari ens 
trobem tots i totes per parlar 
de com millorar la nostra illa

M’agrada jugar a 
l’interior d’illa amb els 
meus amics! Fem 
activitats per aprendre 
com protegir el planeta

Aprofitem el sol ! Si posessim 
panells solars tèrmics, produiriem 
el 60% d’energia que necessitem 
per tenir aigua calenta a casa !Existeixen moltes 

ajudes per a la 
rehabilitació d’edificis
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