
OFICINA COMARCAL D’HABITATGE
Sessió informativa 13 de febrer de 2023 

Ajuts a la rehabilitació Next Generation



Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 
procedents dels fons Next Generation

El 28 de març de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució

DSO/825/2022, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim

de concurrència pública no competitiva, de subvencions per a la rehabilitació

energètica d’edificis d’ús residencial i habitatges.

En l’àmbit de la rehabilitació, els fons Next Generation EU permetran lluitar

contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic, amb l’objectiu bàsic

que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del 30% el consum d’energia

primària no renovable (EPNR) (ACS, calefacció i refrigeració) i, un mínim de

reducció de demanda de calefacció i refrigeració, del 25% per als municipis del

Vallès Oriental de fins a 250 m d’alçada i 35% per als situats per damunt

d’aquesta alçada.

En cas d'actuacions de millora en habitatges individuals, també es preveu

ajuts si es redueix un 7% de la demanda de calefacció i refrigeració, o

s’actualitzen elements de l’envolupant complint amb els criteris del CTE HE1, o

es redueix el consum d’energia primària no renovable (EPNR) un 30%.

OBJECTIU:

MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

DELS EDIFICIS I/O HABITATGES

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898209.pdf


Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

Els programes 3, 4 i 5 de la convocatòria de subvencions per a 

rehabilitació energètica dels edificis de tipologia residencial de l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya, provinents dels fons Next Generation, donen 

continuïtat a les convocatòries d’ajuts de rehabilitació que es venien oferint, per 

part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fins al 2020, però amb quanties 

més elevades i fent especial èmfasi a l’eficiència energètica, amb requisits més 

elevats, d’acord amb els actuals objectius.

D’altra banda, aquestes quanties de subvenció límit tan elevades, de fins al 80% 

amb límits de fins a 21.400€ per habitatges (que poden arribar fina a un 100% 

amb un límit de 26.750€ en casos de vulnerabilitat econòmica), son una 

oportunitat també per renovar i mantenir l’actual parc d’habitatges, especialment 

pel que fa a aquells edificis més envellits i energèticament ineficients, i per 

aquelles comunitats que tenen més dificultats per complir amb el seu deure de 

conservació. (Paral·lelament també s’han previst línies de finançament bonificat 

per a comunitats)
Aquests ajuts també tenen un elevat component 

social, ja que la subvenció, en el cas de persones 

vulnerables, pot arribar al 100%, i en tractar-se de 

rehabilitacions energètiques, permeten un estalvi 

considerable a la factura energètica de les 

famílies i garanteixen unes millors condicions de 

confort tèrmic, que pot repercutir sobre la millora 

de la salut de les persones, afavorint la cohesió 

social.



Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 

procedents dels fons Next Generation

3 programes:

PROGRAMA 3. Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici

(edificis plurifamiliar i unifamiliars)

Presentació de sol·licituds: del 23 de maig de 2022 fins al 30 de novembre de

2023 (inclòs) o fins exhauriment del fons

PROGRAMA 4. Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència

energètica en habitatges (unifamiliars i individuals en edifici plurifamiliar)

Presentació de sol·licituds: del 23 de maig de 2022 fins al 30 de novembre de

2023 (inclòs) o fins exhauriment del fons

PROGRAMA 5. Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la

rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Presentació de sol·licituds: del 23 de maig de 2022 fins al 30 de novembre de

2023 (inclòs) o fins exhauriment del fons



DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LES 

OFICINES LOCALS D’HABITATGE

Actualment a la comarca hi ha 6 OLH amb una gestió i tramitació integral de tràmits:

• OLH Granollers

• OLH Mollet del Vallès

• OLH Sant Celoni (àmbit supramunicipal: Campins, Fogars de Monclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant 

Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, 

Vallgorguina i Vilalba Sasserra)

• OLH Parets del Vallès

• OLH Caldes de Montbui 

• OCH Vallès Oriental (resta dels 22 municipis que no tenen OLH)

Així mateix, també n’hi ha que funcionen com a punt d’assessorament, finestreta única, i/o gestions i tramitacions parcials 

en alguns àmbits:

• OLH La Llagosta 

• OLH Montornès del Vallès

OCH Vallès Oriental
(àmbit supramunicipal al Vallès Oriental 

amb cobertura en 415.789 habitants 
potencials, i ) 



Programa 3 (rehabilitació d’edificis) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici per a edificis

Plurifamiliars i Unifamiliars.

Requisits: (primera residencia, segona residència, desocupat...)

• Mínim 50% de la superfície sobre rasant destinada a

habitatge (PB no es compta si no es habitatge)

• Reducció mínima d’un 25% sobre la demanda global de

calefacció i refrigeració de l’edifici, en municipis que es

trobin a cota fins a 250 m, i d’un 35 % a la resta de

municipis del Vallès Oriental

• Reducció mínima d’un 30% sobre l’Energia Primària no

Renovable (EPNR)

25%
a 

35%

- 30%

≥50%

Termini d’execució de les obres: 18 mesos (24 mesos si afecta a ≥ 40 hab.)

Termini d’inici de les obres des de la concessió de la subvenció: 6 mesos 



Programa 3 (rehabilitació d’edificis) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici per a edificis

Plurifamiliars i Unifamiliars.

Actuacions subvencionables: Aquelles que tinguin per objecte...

- Millora acreditada de l’eficiència energètica dels edificis (Millores a

l’envolupant, a les instal·lacions tèrmiques i de ventilació de salubritat.)

- Descarbonització (Reducció de la dependència dels combustibles fòssils)

- Promoció d’energia procedent de fonts renovables

- Accessibilitat

- Conservació

- Seguretat d’utilització

- Seguretat de la salut (retirada d’amiant...)

- Digitalització del sector de l’edificació

- Projectes i gestió

Execució entre 1/2/2020 i 30/06/2026.



Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 
procedents dels fons Next Generation

Reducció demanda calefacció + refrigeració 25%

municipis Vallès oriental h < 251 m, i 35 % h > 250 m.
Programa 3 (edificis

inclòs unifamiliars)

Reducció 

consum 

EPNR 

% de subvenció 

sobre les despeses 

subvencionables

Límit subvenció per 

habitatge en 

plurifamiliar

Límit subvenció en 

unifamiliar

30% 40%
*100% pers. vulnerables

6.300 €/hab
* 15.750 €/h pers. vulner.

8.100 €/hab
* 20.250 €/h pers. vulner.

45% 65%
*100% pers vulnerables

11.600 €/hab
* 17.846 €/h pers. vulner.

14.500 €/hab
* 22.308 €/h pers. vulner.

60% 80%
*100% pers vulnerables

18.800 €/hab
* 23.500 €/h pers. vulner.

21.400 €/hab
* 26.750 €/h pers. vulner.

* Retirada d’amiant incrementa fins a 1.000 €/hab o 12.000 €/edifici.

** Quantia màxima addicional per locals o altres usos en edificis d’habitatges:

Reducció 

consum 

EPNR 30%

Increment Límit 

subvenció

56 €/m² 

Reducció 

consum 

EPNR 45%

Increment Límit 

subvenció

104 €/m² 

Reducció 

consum 

EPNR 60%

Increm. Límit 

subvenció

168 €/m² 



OFICINES TÈCNIQUES DE REHABILITACIÓ (OTR)

Per tal de millorar la coordinació i professionalitzar l’inici de la gestió de les

subvencions, s’han creat les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR).

Aquestes oficines tindran un paper cabdal en el Programa 3 (Edificis), fent les

validacions i els informes d’idoneïtat administrativa i/o tècnica, respectivament,

per assegurar que es compleixen els requisits prèviament a la sol·licitud.

S’han constituït com a OTR:

- El col·legi professionals d’administradors de finques de Catalunya

- El col·legi d’arquitectes de Catalunya (COAC)

- Els col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació

de Catalunya

Per a la tramitació i justificació tècnica de les sol·licituds, dels programes 3 i 4

cal la intervenció d’un Arquitecte o Arquitecte Tècnic col·legiat, que en el cas

del programa 3, farà d’interlocutor amb les OTR.

En cas que no disposeu encara de tècnic, us podeu adreçar directament a les

OTR o col·legis professionals respectius.



Pas 3. Sol·licitud 
informe 

d’idoneïtat 
Tècnica (IIT)

PAS 0. Declaració 
responsable
de requisits 

tècnics

Codi IIA

Pas 2. Sol·licitud 
informe 

d’idoneïtat 
Administrativa 

(IIA)

Codi IIT

RESOLUCIÓ SUBVENCIÓ

INSPECCIÓ I INFORME TÈCNIC 
FINAL

SOL·LICTUD 
SUBVENCIÓ
(PAS 4. Web 

AHC)

EXECUCIÓ I 
JUSTIFICACIÓ
ACTUACIONS    

(Pas 6)

OFICINES LOCALS 
D’HABITATGE

Resolució inicial 
(pas 5)

Pas 8. Sol·licitud 
informe 

d’idoneïtat 
Tècnica (IIT)

Pas 7. Sol·licitud 
informe 

d’idoneïtat 
Administrativa 

(IIA)

IIA final

IIT final

Programa 3 (rehabilitació d’edificis) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici per a edificis

Plurifamiliars i Unifamiliars.



Programa 4 (rehabilitació d’habitatges) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’habitatge individual en

edificis Plurifamiliars i Unifamiliars.

Requisits: (habitatge habitual) (Propietari, usufructuari o llogater)

• Domicili habitual i permanent (Empadronament)

• Si la persona sol·licitant es arrendatària, acord amb la

part propietària conforme assumeix el cost de les obres

• Requisits energètics:

o Reducció mínima d’un 7% sobre la demanda global

de calefacció i refrigeració de l’edifici

o Reducció mínima d’un 30% sobre l’Energia

Primària no Renovable (EPNR)

o Millora envolupant tèrmica segons CTE HE1

• CEE i EE d’edifici existent, de projecte, d’edifici existent

amb obres acabades...

• Llicència o autorització administrativa municipal

d’obres, amb el projecte o memòria valorada justificativa

corresponent

7%

- 30%



Programa 4 (rehabilitació d’habitatges) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’habitatge individual en

edificis Plurifamiliars i Unifamiliars.

Actuacions subvencionables: Aquelles que tinguin per objecte...

- Millora acreditada de l’eficiència energètica dels edificis (Millores a

l’envolupant, a les instal·lacions tèrmiques...) que acreditin:

- Reducció demanda calef. i ref. mínim 7%

- Reducció EPNR 30%

- Substitució o millora elements de l’envolupant tèrmica segons CTE HE1

Execució entre 1/2/2020 i 30/06/2026.

Programa 4 (habitatges individuals)

Reducció demanda calefac. + refrig. 7% 40%
*inversió ≥ 1.000 €

3.000 €/hab
* Amb inversión

de 7.500€
Reducció consum EPNR   30%

Modificació envolupant segons CTE-HE1

% de subvenció Límit de subvenció



PAS 2. Declaració 
responsable
de requisits 

tècnics

INFORME TÈCNIC INICIAL

SOL·LICTUD 
SUBVENCIÓ
(PAS 1. Web 

AHC)

EXECUCIÓ I 
JUSTIFICACIÓ
ACTUACIONS    

(Pas 4. Fase final: 
Declaració

Responsable 
Tècnic.)

OFICINES LOCALS 
D’HABITATGE

Resolució inicial 
(pas 3)

INFORME TÈCNIC FINAL

OFICINES LOCALS 
D’HABITATGE

Resolució
subvenció

Programa 4 (rehabilitació d’habitatges) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’habitatge individual en

edificis Plurifamiliars i Unifamiliars.

Màxim 
10 dies



Programa 5. Next Generation

Ajuts a elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la

redacció de projectes de rehabilitació.

Actuacions subvencionables:

- Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació

El llibre de l’edifici es obligatori per a tots els edificis nous

• objectes de gran rehabilitació des de 7/4/1993

• objectes de reforma o rehabilitació des de 6/5/2000

• Edificis de més de 45 anys que hagin passat IITE

• Recomanable per a tots els edificis

- Projecte tècnic de rehabilitació integral d’edificis amb finalitat d’activar la

demanda de rehabilitació energètica significativa (que compleixi els criteris

màxims del programa 3 de Next Generation)

Presentació sol·licituds entre 20/6/2022 i 30/11/2023

Finalització abans del 30/6/2026



Programa 5. Next Generation

Ajuts a elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la

redacció de projectes de rehabilitació.

Requisits: (primera residencia, segona residència, desocupat...)

• Mínim 50% de la superfície sobre rasant destinada a

habitatge (PB no es compta si no es habitatge)

• IITE presentada

• Edificis finalitzats abans de l’any 2000

≥50%

Tipologia edifici Quantitat fixa Quantitat variable

Edifici de 1 a 20 habitatges 700 € / edifici + 60 € / habitatge

Edifici de més de 20 habitatges 
*(Màxim 3.500 €)

1.100 € / edifici + 40 € / habitatge

Tipologia edifici Quantitat fixa Quantitat variable

Edifici de 1 a 20 habitatges 4.000 € / edifici + 700 € / habitatge

Edifici de més de 20 habitatges 
*(Màxim 30.000 €)

12.000 € / edifici + 300 € / habitatge

Projecte:

Llibre de l’edifici:

*La subvenció rebuda en concepte de projecte es descomptarà de la subvenció del programa 3 



PAS 2. Declaració 
responsable
de requisits 

tècnics

SOL·LICTUD 
SUBVENCIÓ
(PAS 1. Web 

AHC)

INFORME TÈCNIC FINAL

OFICINES LOCALS 
D’HABITATGE

Resolució
subvenció

Ajuts a elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la

redacció de projectes de rehabilitació.

Programa 5. Next Generation

Tràmit Programes 3, 4 i 5:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Ajuts-europeus-per-a-la-millora-de-

leficiencia-energetica-dels-habitatges/

OTR Arquitectura tècnica

https://otr.cat/subvencions-i-prestecs/subvencions/

OTR Arquitectura

https://rehabilitacio.arquitectes.cat/

OTR Administradors de finques

https://otrc.consellcaf.cat/

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Ajuts-europeus-per-a-la-millora-de-leficiencia-energetica-dels-habitatges/
https://otr.cat/subvencions-i-prestecs/subvencions/
https://otr.cat/subvencions-i-prestecs/subvencions/
https://otrc.consellcaf.cat/


Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation - AEAT

Avantatges fiscals

Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i 

refrigeració (reducció mínima de la demanda de calefacció i refrigeració 7%)

20% de deducció sobre una base máxima 5.000 €

Deducció per obres per a la millora en el consum d'energia primària no 

renovable (reducció mínima EPNR 30% o obtenir qualificació A o B)

40% de deducció sobre una base máxima 7.500 €

Deducció per obres de rehabilitació energética (reducció mínima EPNR 30% 

o obtenir qualificació A o B)

60% de deducció sobre una base máxima 5.000 €/any amortitzable fins a un 

màxim 4 anys i 15.000 € totals

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/vivienda-otros-

inmuebles/deducciones-obras-mejora-eficiencia-energetica-viviendas.html

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la 
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

"no se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas las ayudas concedidas en virtud de los distintos 

programas establecidos"

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/vivienda-otros-inmuebles/deducciones-obras-mejora-eficiencia-energetica-viviendas.html


Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

Ajuts de finançament

Conveni AHC, ICF, i Avalis de Catalunya SGR amb 10 entitats 

bancaries, per finançament d’obres de rehabilitació energètica
(Dirigit a Comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors)

Comunitats: Interès fix 5,25% a 10 anys (ampliable segons garanties a 15 anys)

Particulars: Interès fix 4% a 15 anys

Agents rehabilitadors: Interès fix 5% a 10 anys (ampliable a 15 anys) 

Adreçar-se directament a les entitats bancàries col·laboradores:

ARQUIA BANCA, Bankinter, BBVA, Banc de Sabadell, Banc Santander, 

CaixaBank, Caixa d’Enginyers, Deutsche Bank, Ibercaja i UCI (Unió de 

Crèdits Immobiliaris)

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/habitatge/rehabil

itacio/financament/

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/habitatge/rehabilitacio/financament/


Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 
procedents dels fons Next Generation

Reducció demanda calefacció + refrigeració 25%

municipis Vallès oriental h < 251 m, i 35 % h > 250 m.

Programa 3edificis

inclòs unifamiliars)

Reducció 

consum 

EPNR 

% de subvenció 

sobre les despeses 

subvencionables

Límit subvenció per 

habitatge en 

plurifamiliar

Límit subvenció en 

unifamiliar

30% 40%
*100% pers. vulnerables

6.300 €/hab
* 15.750 €/h pers. vulner.

8.100 €/hab
* 20.250 €/h pers. vulner.

45% 65%
*100% pers vulnerables

11.600 €/hab
* 17.846 €/h pers. vulner.

14.500 €/hab
* 22.308 €/h pers. vulner.

60% 80%
*100% pers vulnerables

18.800 €/hab
* 23.500 €/h pers. vulner.

21.400 €/hab
* 26.750 €/h pers. vulner.

Programa 4 (habitatges individuals)

Reducció demanda calefac. + refrig. 7% 40%
*inversió ≥ 1.000 €

3.000 €/hab
* Amb inversión

de 7.500€
Reducció consum EPNR   30%

Modificació envolupant segons CTE-HE1

% subvenció Límit subvenció% de subvenció Límit de subvenció

* Retirada d’amiant incrementa fins a 1.000 €/hab o 12.000 €/edifici.



Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 
procedents dels fons Next Generation

Programa 4 (habitatges individuals)

Habitatge 

individual

Habitatge 

individual

Habitatge 

individual

Habitatge 

individual

Pres = 3.000 €
40% (1.200 €)(40%)

Pres = 6.000 €
40% (2.400 €)(40%)

Pres = 7.500 €
40% (3.000 €)(40%)

Pres = 15.000 €
40% (3.000 €)(20%)

Resta = 1.800 € Resta = 3.600 € Resta = 4.500 € Resta = 12.000 €

Exemples:

Inv. 9.000 € (64%) Inv. 18.000 € (80%) Inv. 26.900 € (80%) Inv. 33.400 € (64%)

Inversió en programa 3 amb subvenció 80% que implica la mateixa despesa final:

Edifici unifamiliar Edifici plurifamiliar 

6 habitatges

Edifici plurifamiliar 

12 habitatges

Edifici plurifamiliar 

20 habitatges

80% (21.400 €) 80% (112.800 €) 80% (225.600 €) 80% (376.000 €)

Programa 3edificis (inclòs unifamiliars)



Conceptes clau

Exemple unifamiliar: 
Habitatge anterior a 1980, a municipi situat al Vallès Oriental per sota de 250m

d’alçada. Sistema constructiu format per façanes d’obra vista amb càmera

interior buida, coberta inclinada amb càmera ventilada.

- Pressupost canvi finestres = 14.000€

(actualment te finestres de fusta d’origen amb vidres simples).

- Pressupostos alternatius: aïllament interior façanes amb

injecció de poliuretà = 4.000€ / aïllament coberta 2.000€

Potencial millora: finestres reducció 12% demanda cal+ref /

aïllament interior façanes 15% / aïllament càmera coberta 10%.

- Pressupost instal·lació fotovoltàica = 6.500€

- Bomba de calor per a climatització i instal·lació conductes = 5.000€

- Escalfador acumulador ACS per aerotèrmia = 1.500€

Progr. Actuació Pressup. Subvenció Despesa
final

Altres
subvencions.

Estalvi
energètic

3 Rehab.
integral

33.000€ 21.400€ 11.600€ IBI (400€ x 4 ANYS) 
IRPF+, ICAEN…

1.800€/any

4 Finestres 14.000€ 3.000€ 11.000€ IRPF 400€/any

* Possibilitat amb programa 3 demanar primer programa 5 per projecte i estudi (fins a
4.700€), tot i que La subvenció rebuda amb el programa 5 en concepte de projecte, es
descomptarà de la subvenció del programa 3.



Conceptes clau

Exemple unifamiliar: 

Programa 3 Programa 4



Conceptes clau

Exemple plurifamiliar: 

Edifici entre mitgeres de 12 habitatges anterior a 1980, situat al Vallès Oriental

per en municipi per sota de 250m d’alçada. Sistema constructiu format per

façanes de fàbrica revocada amb càmera interior buida, coberta plana terrat.

- Pressupost canvi finestres = 12 x 8.000€ = 96.000€

(actualment te finestres de fusta d’origen amb vidres simples).

- Pressupostos alternatius: aïllament exterior continu a

façanes amb revestiment de façana = 100.000€ / aïllament coberta 10.000€

Potencial millora: finestres reducció 12% demanda cal+ref / aïllament interior

façanes 25% / aïllament coberta 8%.

- Pressupost instal·lació fotovoltàica en comunitat energética = 30.000€

- Bomba de calor per a climatització individual per habitatge = 50.000€

Progr. Actuació Pressup. Subvenció Despesa
final

Altres
subvencions.

Estalvi
energètic

3 Rehab.
integral

286.000€ 18.800€ x12 
= 225.600€

60.400€ IBI (fotovoltaica) 
IRPF+, ICAEN…

12.000€/any

4 Finestres 96.000€ 3.000€ x12 60.000€ IRPF 1.500€/any

* Possibilitat amb programa 3 demanar primer programa 5 per projecte i estudi (fins a
12.400€), tot i que La subvenció rebuda amb el programa 5 en concepte de projecte, es
descomptarà de la subvenció del programa 3.



Conceptes clau

Exemple unifamiliar: 

Programa 3 Programa 4



Eficiència energètica als edificis

Context actual:

Deure de conservació. A Parets del Vallès, a 2021 hi havia 7 edificis amb

IITE’s fetes i obres pendents, i altres edificis amb obligació però sense la IITE.

Als països de la UE, a 2027 tots els edificis existents han de ser qualificació

a 2033 tots els edificis , i a 2050 tots els edificis (0 emissions)

57.475.365 €

€

€

Conservació i

Revalorització

Avantatges fiscals

i altres incentius:

Desgravacions IRPF

Next Generation no tributen

Bonificacions IBI renovables

(50% IBI x 5 anys)...

Estalvi energètic = estalvi econòmic

(encariment energies).

Major confort i millor qualitat de vida

+ cohesió social

- consum energètic = - emissions

- escalfament global 

- canvi climàtic

+ qualitat de vida + futur

- desigualtats

Conveni AHC + ICF +

+ 10 principals bancs

Subvenció = + accés a crèdit

Amortització anticipada

- Interessos

+ capacitat d’inversió

+ Mes valor. Millor venda

+ Durabilitat. Millor aspecte

- Cost de manteniment

- Us de les instal·lacions

+ Durabilitat habitatge i instal·lacions

El fons que no s’inverteixin

Tornaran 2026 a la UE

i abans a altres comunitats



Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

Enllaços d’interès:

https://otrc.consellcaf.cat/

https://calculadorafinestres.icaen.gencat.cat/#/
Calculadora de finestres (ICAEN)

Enllaç a la OTR del Consell de Col·legis d’administradors de finques de Catalunya

http://mapamesures.icaen.gencat.cat/mapamesures/AppPHP/

Mapa de mesures per a l’estalvi de l’eficiencia energética (ICAEN)

https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/simulador-energetic

Simulador de rehabilitació (Consorci Metropolità de l’Habitatge)

https://otr.cat/

Enllaç a la OTR del Consell d’arquitectura técnica de Catalunya

https://rehabilitacio.arquitectes.cat/

Enllaç a la OTR d’arquitectes de Catalunya

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Ajuts-europeus-per-a-la-millora-de-
leficiencia-energetica-dels-habitatges/

Enllaç al tràmit i información sobre els programes 3, 4 i 5 (AHC)

http://simuladoredificis.icaen.gencat.cat/

Simulador de mesures de rehabilitació energética d’edificis (ICAEN)

https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/simulador-energetic


OFICINA COMARCAL D’HABITATGE 

DEL VALLÈS ORIENTAL

DADES DE CONTACTE:

CITA PRÈVIA PRESENCIAL :

https://citaprevia.encolate.es/vallesoriental/reservation#

Presentació de documentació: de dilluns a divendres de 8:30 h

a 14:00 h i dimecres de 16:00 h a 18:00 h, excepte períodes de

jornada intensiva

Telèfons: 938600700 - 938600708 - 667 99 21 35

Mail: habitatge@vallesoriental.cat (només per consultes)

https://citaprevia.encolate.es/vallesoriental/reservation
http://www.vallesoriental.cat/el-consell/el-consell/oficines/2013-05-17-consell-comarcal-del-valles-oriental.html
mailto:habitatge@vallesoriental.cat



