
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Reus
Consell Comarcal del Baix Camp
Comunitats de propietaris i propietats verticals,
tant si són persones físiques com jurídiques.

Programa d'edificis: del 40% al 100% de
l'actuació segons la reducció del consum
d’energia primària no renovable (EPNR).

Programa d'habitatge: 40% del cost de l'actuació
en inversions mínimes de 1.000 € i amb una
subvenció màxima de 3.000 €/habitatge.

Llibre de l'edifici i projectes: per a habitatges
unifamiliars i plurifamiliars de 20 habitatges o
menys,  700 € més 60 € per habitatge;  per a
edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges,
1.100 € més 40 € per habitatge, amb un màxim
de 3.500 euros.

CONVOCATÒRIA
Generalitat de Catalunya

ACTORS

AJUTS

 

ESTAT
El termini de presentació de soŀlicituds per als
diferents programes de la convocatòria 2022 s'obre
entre maig i finals de juny, i s'allargarà fins al 31 de
desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons.

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL REUS 2030

Actuacions de rehabilitació de millora de

l’eficiència energètica a nivell d’edifici de

tipologia residencial coŀlectiva, incloent els

seus habitatges i els habitatges unifamiliars.

Actuacions de millora de l’eficiència

energètica en habitatges.

Elaboració del llibre de l’edifici existent per a

la rehabilitació i la redacció de projectes de

rehabilitació

L’Oficina  gestiona els ajuts en matèria de

rehabilitació residencial aprovats per la

Generalitat de Catalunya en el marc del Pla

Estatal de Recuperació, Transformació i

Resiliència, i l’Instrument de Recuperació Next

Generation EU.

Funciona com a finestreta única per a Reus i els

municipis del Baix Camp per coordinar, informar,

assessorar i facilitar la gestió dels ajuts i la

prestació de serveis que contribueixin a facilitar

la implementació i la gestió integral dels

programes i ajuts previstos.

PROGRAMES D'AJUTS

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ
I RESILIÈNCIA (PRTR)

Transició ecològica
Transició energètica justa i equitativa

Oficina de rehabilitació 
de Reus i Baix Camp

Eix 2. Espai urbà
2.1.03. Avançar en la regeneració urbana i

fomentar la rehabilitació d'edificis i habitatges

2.1.04. Garantir una gestió adequada de les

actuacions d'habitatge


