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El COAC llança la nova pàgina web rehabilitacio.arquitectes.cat [2], que neix amb l?objectiu
de fomentar la rehabilitació i renovació dels nostres edificis, barris i ciutats, aprofitant
l?oportunitat que representen els ajuts dels fons Next Generation.
En aquest web podràs trobar tota la informació relacionada amb les subvencions
convocades, dotades amb un pressupost de 480 milions d?euros. Aquests ajuts, destinats a
la rehabilitació d?habitatges i regeneració de barris, són una oportunitat única per millorar el
parc edificat de Catalunya i, alhora, generar nous llocs de treball.
Des de l?Oficina Tècnica de Rehabilitació del COAC oferim informació i assessorament
sobre els ajuts disponibles, tant a col·legiats com a ciutadania, i treballarem coordinadament
amb l?administració pública per gestionar les subvencions, amb l?objectiu que el màxim
número de famílies es puguin beneficiar dels fons europeus. Fins ara, l'Oficina ha rebut ja 230

consultes i gairebé 200 arquitectes s'han inscrit a la Borsa de Serveis i Tràmits per tal de
gestionar aquests ajuts i dur a terme els processos de rehabilitació.
En aquesta línia, el nou web vol contribuir a activar la cultura de la rehabilitació, poc arrelada
a casa nostra, i posar en valor el paper dels arquitectes. Així, vol remarcar els beneficis de
rehabilitar els nostres habitatges, tant per a la millora del confort i qualitat de vida dels
usuaris, com per a la reducció del consum energètic. A través del web, a més, els ciutadans i
comunitats de propietaris poden posar-se en contacte amb l?Oficina i sol·licitar un
arquitecte per rehabilitar el seu edifici aprofitant els ajuts disponibles.
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