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08:50 - 09:00 Recepció dels assistents

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

Sr. Javier Burón
Gerent d’Habitatge de l’ajuntament de Barcelona

Sr. Xavier Vilajoana 
president de l’apCe

10:00 - 11:00 Rehabilitació amb eficiència energètica
Sr. eduardo Bielza 
Responsable de producto Residencial de Soler&palau

Sr. Omar pérez 
Ingeniero industrial. VMC product Manager, Italsan  
                   
Sr. Manuel Cabalgante 
Director Técnico de Controlia. Grupo Tecnitasa 
                                              

11:00 - 11:30 Col·loqui

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 27 de juny de 2022 ha publicat l’anunci del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona sobre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pú-
blica no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (Ue) 2021/241 del 
parlament europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU, per 
a les actuacions del programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residen-
cial unifamiliar i plurifamiliar, del programa d’actuacions de millora de l’eficiència 
energètica en habitatges i del programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici exis-
tent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Les subvencions d’aquests programes tenen per objecte el finançament d’obres o 
actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipo-
logia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perju-
dici que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. així com 
l’impuls i ajut a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la 
redacció de projectes de rehabilitació.

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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