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HolaDomus és un programa 
integral de rehabilitació 
energètica d’habitatges 
dissenyat perquè els 
projectes de reforma siguin 
més simples, assequibles i 
de qualitat.

L'objectiu del programa és millorar el 
benestar de les famílies promovent 
habitatges més confortables, saludables i 
eficients.
El programa acompanya els propietaris 
durant tot el procés de reforma 
proporcionant-loa assessorament tècnic, 
administratiu i financer personalitzat.

Els edificis són 
responsables del 

36% de les
emissions globals 

de CO2.

Les persones 
passem el 90%

del nostre temps a 
l’interior d’edificis.

Promovem llars
més saludables, 

confortables i 
respectuoses amb 
el medi ambient.

A més,
la reforma
energètica
revalora la
nostra llar.

90%



ASSESSORAMENT INICIAL

Beneficis de l’eficiència energètica i les energies renovables
Diagnosi energètica i d’habitabilitat de l’habitatge
Proposta preliminar de mesures que cal implementar

Calefacció
i refrigeració

Aïllament AccessibilitatSmart Homes
(Cases intel·ligents)

Tancaments Energies
renovables
i bateries

Rehabilitació
i reforma

Solucions HolaDomus
HolaDomus inclou una àmplia gamma de solucions d’eficiència energètica,

energies renovables, accessibilitat i rehabilitació.

Bossa de professionals validats (arquitectes, aparelladors i 
experts energètics)
Revisió de la solució tècnica
Gestió de procediments administratius

SOLUCIÓ TÈCNICA

EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Línia d’atenció telefònica per a usuaris HolaDomus 
Bossa de professionals validats (constructors i instal·ladors)
Sol·licitud i revisió d’ofertes
Gestió d’incidències 
Revisió de certificacions i recepció d’obra
Pagament directe als professionals (amb finançament HolaDomus)

SEGUIMENT POST ACTUACIÓ

Línia d’atenció telefònica per a usuaris HolaDomus
Entrega del llibre d’obra (inclou garanties, manuals d’ús i altres
documents d’interès)
Acompanyament post actuació (recordatori de manteniment
i funcionament de les mesures)

Simplicitat i 
acompanyament
durant tot el procés
Assessorem al propietari durant tot 
el procés de reforma que simplifi-
quem i agilitzem. El programa 
s’encarrega de gestionar permisos 
d’obra, sol·licituds de subvencions, 
bonificacions i altres incentius 
existents.

Finançament 
assequible

Oferim una solució de finançament 
pròpia dissenyada per finançar 
projectes de reforma. Es basa
en interessos fixos competitius i 
amortitzacions de fins a 15 anys, en 
quotes mensuals més baixes. 

Qualitat dels
projectes
Proporcionem suport personalitzat 
a través de tècnics qualificats per 
assegurar que la qualitat i els benefi-
cis dels projectes vagin alineats
amb les necessitats i desitjos dels 
propietaris.

Professionals de 
confiança
Només treballem amb professionals 
validats per procurar i garantir que 
els propietaris estiguin en les millors 
mans i reben un servei de la màxima 
qualitat.

FINANÇAMENT

Gestió de sol·licituds de subvencions, bonificacions fiscals i altres incentius
Assessorament financer (finançament HolaDomus)
Contracte de finançament ràpid i simple


