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La Direcció General del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha resolt
en data 10 de desembre de 2020:
“APROVAR l’ampliació dels terminis de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a

https://bop.diba.cat

la redacció de projectes i altres documents tècnics, relatius a actuacions integrals de
rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva, dels municipis que
integren l’àrea metropolitana de Barcelona, essent el nou termini el següent:
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- El nou termini de presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el 31 de maig
de 2021.
Aquest termini es podrà tancar en una data anterior, en cas d’exhauriment de la dotació
pressupostària.
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PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
Barcelona, 14 de desembre de 2020

La Dirección General del Consorcio de la Vivienda del Àrea Metropolitana de Barcelona ha
resuelto en fecha 10 de diciembre de 2020:
“APROBAR la ampliación de los plazos de la Convocatoria para la concesión de subvenciones

para la redacción de proyectos y otros documentos técnicos, relatives a actuaciones integrales
de rehabilitación en edificios existentes de tipología residencial colectiva, de los municipios
que integran el área metropolitana de Barcelona, siendo el nuevo plazo el siguiente:
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- El nuevo plazo de presentación de las solicitudes de subvención finaliza el 31 de mayo
de 2021.
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Éste plazo se podrá cerrar en una fecha anterior, en caso de que se agote la dotación
presupuestaria.
PUBLICAR esta resolución en el Boletín Oficial de la Província de Barcelona.”
Barcelona, 14 de diciembre de 2020
Jordi Amela Abella
Coordinador de Processos i Operativa

Codi per a validació :6ECKU-NTJZC-X5QOE
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp?codigo_entidad=CHA
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/1.

Exp: 45/19

CONSORCI METROPOLITA HABITATGE - CMH_ANUNCIS

ANUNCIO

B
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Data 31-12-2020

Jordi Amela Abella
Coordinador de Processos i Operativa

