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09:00 - 09:30 Recepció dels assistents

09:30 - 10:00 Fons Europeus Next Generation en el sector de  
la rehabilitació edificatòria: àmbit AMB 

Sr. José Antonio Artímez
Director General del Consorci Metropolità de l’Habitatge de l’AMB

Sr. Xavier Vilajoana 
president de l’ApCe

10:00 - 10:30 Convocatòria d’Ajuts en matèria de rehabilitació  
residencial - Fons Europeus Next Generation a  
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Sr. Jordi Amela
Coordinador de l’Àrea de processos i Operativa de l’AMB

10:30 - 11:30 Rehabilitació amb eficiència energètica
Sr. Mario Sancho 
National KeyAccount Manager Renewable energy 
Business Unit de Climatización d´eurofred                                           

Sr. Jose Julian Blanco  
product Manager de Schindler                    

Sra. Carmen Vera  
Técnico de prescripción Zona este de Saint-Gobain                           

Sra. Magda Dalmau    
Directora Delegació Nordeste d’Asefa.                     

11:30 - 12:00 Coloqui

programa

El parc edificat necessita intervencions de rehabilitació, regeneració i renovació 
urbanes que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. 

el BOpB de 29 d’abril de 2022 ha publicat la convocatòria per la concessió d’ajuts 
en matèria de rehabilitació residencial del pla de Recuperació, Transformació i Re-
siliència, finançat per la Unió Europea-Nextgeneration EU per als municipis que in-
tegren l’Àrea Metropolitana de Barcelona en règim de concurrència no competitiva. 

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria 
de rehabilitació que recull el pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. els 
objectius específics del Pla es concreten en actuacions que comporten la renova-
ció del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica 
i la integració de fonts d’energia renovables que alhora suposin una millora de la 
conservació i de la seguretat d’utilització, una major digitalització dels edificis així 
com l’impuls en l’activitat rehabilitadora.

en aquesta jornada es repassaran els principals aspectes de la convocatòria de 
les subvencions dels diferents programes, així com la seva sol·licitud i tramitació.
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