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ANUNCI DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS EN
MATÈRIA DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL 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-NEXTGENERATION EU
PELS MUNICIPIS QUE INTEGREN L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA.
BDNS: 623085
Exp. 2022.00042
La Direcció General del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data

Pàg. 1-2

26 de juliol de 2022 ha adoptat la següent resolució:

CVE 202210112271

1.- MODIFICAR l’article cinc primer paràgraf de la convocatòria per la concessió d’ajuts en
matèria de rehabilitació residencial 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 “NextGeneration EU” pels municipis que integren l’àrea
metropolitana de Barcelona en règim de concurrència no competitiva i que consten a l'Annex 2,
exclosa Barcelona ciutat (on, segons l'article 61.7 de la seva Carta Municipal, actua el Consorci
de l'Habitatge de la mateixa ciutat)
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•
“Si escau, informe de justificació del compliment del requisit de reducció de demanda
amb les actuacions realitzades en els 4 anys anteriors, amb el certificat d'eficiència energètica
preexistent (previ a la realització d'altres actuacions), amb el projecte o memòria justificativa
amb la descripció de les actuacions realitzades, el certificat final d'obres i les factures
corresponents.”

3.- MODIFICAR l’annex 1 de documentació, apartat B), programa d’ajuda a actuacions de
rehabilitació a nivell edifici, en el projecte redactat per tècnic competent, punt desè, amb el
següent redactat:
•
“ Si escau, informe de justificació del compliment del requisit de reducció de demanda
amb les actuacions realitzades en els 4 anys anteriors, amb el certificat d'eficiència energètica
preexistent (previ a la realització d'altres actuacions), amb el projecte o memòria justificativa
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Codi per a validació :GTH2E-C23A0-E7Z6A
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp?codigo_entidad=CHA
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/2.

2.- MODIFICAR l’annex 1 de documentació, apartat A), programa d’ajuda a actuacions de
rehabilitació a nivell barri, en el projecte redactat per tècnic competent, punt desè, amb el
següent redactat:
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Segons el que estableixen les bases reguladores, seran subvencionables les actuacions recollides
als programes i sempre que l’inici d’aquestes actuacions sigui posterior a l’1 de febrer de 2020,
sens perjudici del que disposa l’article 6.2 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de
juny de 2014 (RGEC), en relació a les ajudes d’estat.“
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“Article 5. Actuacions objecte de subvenció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-7-2022

La modificació de l’article cinc primer paràgraf de la convocatòria estableix el següent redactat:
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Jordi Amela Abella

Coordinador de l’Àrea de Processos i Operativa
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Per delegació de la Direcció General del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona de data 25 de juliol de 2022.
https://bop.diba.cat

Barcelona, 26 de juliol de 2022

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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4.- FER-LA PÚBLICA
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amb la descripció de les actuacions realitzades, el certificat final d'obres i les factures
corresponents.

