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El proper dilluns 30 de maig a les 16.30 h, el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH)
presentarà la nova convocatòria d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial impulsats en el
marc dels fons Next Generation, que s'aplica als 35 municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (excepte Barcelona ciutat, per a la qual es publicarà la convocatòria en les
properes setmanes).
Durant l'acte, que es podrà seguir en directe per streaming, s'explicaran els aspectes
generals de la convocatòria i el procés de tramitació dels ajuts. També es presentarà el nou
Simulador Energètic del Consorci, un aplicatiu adreçat a ciutadans i administradors de
finques, que permet veure de manera aproximada l'estalvi energètic que es podria assolir
amb les actuacions de rehabilitació.
PROGRAMA:
- Introducció a la jornada
Jordi Mas, coordinador de l?Àrea Tècnica del CMH
- Presentació
Assumpció Puig, degana en funcions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Oscar Garcia, director general del Col·legi d?Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d?Edificació de Barcelona
Lorenzo Viñas, gerent del Col·legi d?Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
- Aspectes generals de la convocatòria i Programa d'Edificis del CMH
Federico Garcia, cap de la secció de Gestió Operativa del CMH
- Gestió de la convocatòria del CMH
Violeta Iglesias, arquitecta responsable dels Programes del CMH
- Presentació del simulador d?actuacions de rehabilitació del CMH
Jordi Mas, coordinador de l?Àrea Tècnica del CMH
- Torn obert de preguntes via xat
INSCRIPCIONS:
Per seguir l'acte en línia, inscriu-te aquí [3].
Organitza:

Amb la col·laboració de:
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