
Ajudes a la reforma i la rehabilitació en la Comunitat 
Valenciana | Ajudes a la conservació i a l'accessibilitat
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El teu habitatge 
o edifici 
necessita 
reparacions?

T´ajudem!
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Disposes d'ajudes per a la 
conservació i la millora de la 
seguretat d'utilització i de 
l'accessibilitat. Mantindre'l en 
bon estat en prolongarà la 
vida útil i farà que siga més 
fàcil gaudir-lo.

Xarxa d’Administracions

Locals i Comarcals 

d’Habitatge

Més informació en:
www.calab.es!



Què se subvenciona?
§ El cost de les obres i les despeses professionals.
§ Si són obres de conservació, pots rebre fins a un 

màxim de 3.000 € per habitatge i 30 €/m² de local.
§ Si són obres d'accessibilitat, pots rebre fins a 

8.000 € per habitatge i 80 €/m² de local.
3

§ Si està declarat BIC o catalogat amb protecció 
integral, es pot augmentar 1.000 € per habitatge.

§ L'ajuda addicional de la Generalitat pot augmentar 
fins a un màxi de 2.000 € per habitatge.

Quan les demane?
§ Pots sol·licitar-les fins al 29 de juliol de 2021.

Com i on les demane?
§ La sol·licitud es fa telemàticament en
 www.habitatge.gva.es
§ Si tens dubtes, pots telefonar-nos al
  965 938 424  Alacant
  964 333 752 Castelló
  963 426 694 València
§ o acostar-te als Serveis Territorials

1  L´IPREM és l´Indicador Públic de Renda d´Efectes Múltiples. Està fixat per 
la Llei de Pressupostos i per l´any 2021 ha arribat al valor de 564,90€ al 
mes.

Ajudes a la 
conservació i a
l´accessibilitat 2021
Característiques de la construcció
§ Acabada abans de 1996, llevat que residisca una 

persona amb discapacitat superior al 33%.
§ Almenys el 70% de la seua superfície construïda, 

exclosa planta baixa i soterranis, ha de ser 
habitatge.

§ Almenys el 50 % dels habitatges han de ser 
domicili habitual. 

Inclou
§ Les millores que s'hagen identificat com a 

necessàries en l'IEEV.CV.
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§ Si són obres de conservació: estructura, 
instal·lacions, façanes, cobertes o altres elements 
comuns.

§ Si són obres d'accessibilitat: ascensors, 
remuntadors, rampes i altres dispositius, i, en 
general, tots els canvis que milloren la seguretat 
d'utilització i l'accessibilitat.

€

Per a adjudicar les ajudes es té en compte el 
nombre d'habitatges en l'edifici amb ingressos 
inferiors a 3 vegades l'IPREM,  uns 1.600 € al mes, 

1

i la qualitat constructiva.

2  L'IEEV.CV és un document tècnic que avalua l'estat de conservació d'un 
edifici, les condicions d'accessibilitat i l'eficiència energètica. 

3  Els màxims poden augmentar considerablement si resideix una persona 
amb discapacitat. En cas d'obres d'accessibilitat i conservació, els 
màxims són els mateixos que si foren obres sols d'accessibilitat.
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