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Més de 100 persones assisteixen a una sessió informativa sobre els
ajuts europeus per a la rehabilitació d’habitatges

Dimarts 4 d'octubre de 2022
Programes| Rehabilitar és estalviar

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i les oficines tècniques de
rehabilitació van organitzar aquesta xerrada sobre els diversos ajuts per a
actuacions d’eficiència energètica que es poden demanar fins al desembre

Més d’un centenar de persones van assistir ahir a la Sala d’Actes d’El Mirador la
sessió informativa sobre els ajuts a la rehabilitació d’habitatges finançats amb fons
Next Generation UE que es poden sol·licitar a nivell particular fins al 31 de
desembre.

A la sessió, organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i les oficines
tècniques de rehabilitació es van explicar les diverses convocatòries vigents que fan
referència a ajuts d’eficiència energètica en diferents tipus d’edificis, que es poden
sol·licitar a nivell particular. A més, es va informar sobre els requisits bàsics per
accedir-hi i els avantatges que suposen, es van respondre preguntes de les persones
assistents i es van posar exemples pràctics.

Des del Consell Comarcal també es va explicar el suport que es dona des dels
ajuntaments i des del mateix Consell, a través de l’Oficina comarcal de
Rehabilitació, que té per objectiu facilitar la gestió dels ajuts destinats a la
rehabilitació d’habitatges, amb l’objectiu que el màxim nombre de famílies es pugui
beneficiar dels fons Next Generation, com a mesura de sostenibilitat ambiental i de
lluita contra la despesa energètica.

Els ajuts inclouen, entre d’altres, actuacions d’aïllament de finestres, sostres i
façanes, o canvi d’aparells de climatització d’energies fòssils a renovables. Poden
ser complementats amb intervencions de millora de l’accessibilitat.

El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez,
va parlar de “l’oportunitat que suposen aquests ajuts per a la rehabilitació,
especialment quan es tingui en compte la millora de l’eficiència energètica dels
habitatges”. “Una oportunitat de finançament, de reduir el cost de les factures
d’energia i fer-nos menys dependents de l’energia fòssil, per augmentar el
valor del nostre habitatge i per millorar en sostenibilitat”.

Cal assenyalar que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha destinat a la
convocatòria d’aquest 2022 més de 57 milions d’euros per a tota Catalunya (a banda
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de Barcelona i l’Àrea Metropolitana), distribuïts en tres programes. El Consell
Comarcal ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de
Catalunya per a la implementació de l’Oficina Comarcal de Rehabilitació.

Val a dir que de moment ja s’han programat dues sessions més, el 18 d’octubre a
Palau-solità i Plegamans (Sala Auditori de Can Cortès, av. del Camí Reial, 56), el
18 d’octubre, i el 8 de novembre a Viladecavalls (Auditori de l’Escola de música
Pau Casals, pl. Coronel Busquets, 1), el 8 de novembre. Ambdues sessions tindran
lloc a les 18 hores, són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. Tot i realitzar-se
en aquests municipis, estan obertes a ciutadania de tota la comarca.

Web de l’Oficina Comarcal de Rehabilitació:
https://www.consellvallesoccidental.cat/territori-i-habitatge/habitatge/oficina-
comarcal-de-rehabilitacio/

Web Rehabilitar és estalviar: https://rehabilitaresestalviar.cat/
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