
Programa de rehabilitació d’habitatges 
per a barris  
Drets Socials aprova la selecció de barris que rebran finançament del 
programa d’ajuts del fons Next Generation EU per a la rehabilitació

dretssocials.gencat.cat

El percentatge de subvenció
depèn de la millora en l’estalvi
del consum energètic.

Les famílies en situació de vulnerabilitat 
podran rebre el 100% de la subvenció.

38
municipis

100
barris seleccionats

97
milions d’euros 
del fons Next Generation EU

7.944
habitatges a rehabilitar

8’85
milions d’euros
complementaris
dels Ajuntaments

El Departament de Drets Socials impulsa el programa barris, destinat a la rehabilitació d’edificis en clau 
energètica. Es tracta d’una iniciativa finançada amb els Next Generation EU per actuar en zones que proposin els 
ajuntaments. Avui s’han donat a conèixer els municipis catalans que han estat admesos per participar en la 
primera edició d’aquest programa, així com els barris seleccionats.

D’aquí uns mesos, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya iniciarà la segona fase del programa amb la publicació 
d’una convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments i a les comunitats de propietaris dels barris 
seleccionats interessades en dur a terme projectes de rehabilitació.

Publicació de la convocatòria a 
Ajuntaments per proposar barris 
on dur a terme actuacions de 
rehabilitació

Aprovació de la selecció de 
barris proposats

Publicació de la convocatòria de 
subvencions

Acord de les comunitats de veïns 
per dur a terme les obres

Sol·licitud de la subvenció per part 
de la comunitat o l’Ajuntament a 
l’Oficina de rehabilitació de barri

Execució de les obres i justificació

Abonament de la subvenció

El programa 2022-2023 en xifres
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Validació per part del 
Ministeri
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Rehabilitació d’edificis, sempre que es redueixi 
el consum d’energia no renovable i també la 
demanda en calefacció i refrigeració

Actuacions d’urbanització, reurbanització o 
millora de l’entorn complementàries a la 
rehabilitació d’edificis

Servei d’oficines de rehabilitació de barri  que 
facilitin la gestió de les actuacions programades

Actuacions subvencionables

Reducció del consum
30%
45%
60%

Subvenció
40%
65%
80%
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Municipis que participaran al programa d’actuacions 
de rehabilitació als barris

Santa Susanna

Mataró

Lleida

Tortosa

Ulldecona

Tarragona

Selva del Camp

Reus Calafell

L’Arboç

Vilanova i la Geltrú

Santa Margarida
de Montbui

Igualada

Masquefa

Olesa

Rubí

Terrassa

Gironella

Centelles

Sant Fruitós de Bages

Sallent

Manresa
Sant Vicenç de Cast.

Granollers

Montornés
del Vallès

Sabadell

Berga

Polinyà

Figueres

Torroella 
de Montgrí

Palafrugell

Palamós

Sant Feliu de Guíxols

Caldes de Malavella

Salt

Sant Joan de les Abadesses

Ripoll Olot

Barcelona* 

20

49

37.722

4.258

51,76

Municipis

Barris/àrees

Habitatges 

Habitatges que
s’espera rehabilitar

Dotació (M€)

Girona

10

23

21.328

1.414

18,24

Tarragona

7

17

26.427

1.430

16,94

Lleida

1

11

2.578

842

9,97

* No inclou Barcelona i Àrea Metropolitana, que es regularan per altres convocatòries.
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