
Ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges en el 
marc dels fons Next Generation
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Vols millorar el 
teu confort i 
reduir la factura 
d’energia?

T’ajudem!

6|3

Disposes d’ajudes per a 
rehabilitar el teu edifici o 
habitatge. Realitza totes les 
reparacions o reformes que 
consideres necessàries i 
millora el seu comportament 
energètic. Estalviaràs en les 
factures energètiques i 
milloraràs  el teu confort.

Més informació en:
www.xarxaloc.es!

Xarxa d’Administracions

Locals i Comarcals 

d’Habitatge



Quan les demane?
§ Des de l’1 d’abril fins a l’1 de desembre de 2022.
§ S’admeten obres iniciades amb posterioritat a l’1 

de febrer de 2020, però no obres acabades.

Com i on les demane?
§ Has de buscar un Agent o Gestor de la

Rehabilitació que t’ajude a tramitar-les.
§ La sol·licitud es fa telemàticament en:

www.habitatge.gva.es
§ Si tens dubtes, pots cridar-nos o enviar un 

whatsapp al telèfon: 618 620 939
 Escriure a: fonseuropeus_rehabilitacio@gva.es
 O acostar-te als Serveis Territorials o a

l’Oficina XALOC del teu municipi o comarca.

1  Els costos poden incloure tant els costos de les obres com els honoraris dels 
professionals intervinents, la redacció de projectes, informes tècnics i certificats 
necessaris i les despeses derivades de la tramitació administrativa.

Ajudes a la rehabilitació 
energètica 2022

Què inclouen?
Totes les reparacions o millores que siguen necessàries, 
sempre que es realitze una millora energètica.

A nivell d’edifici:
Què he de complir?
§ Reduir, almenys, un 30% el consum d’energia primària no 

renovable.
§ A més de l’anterior, reduir la demanda energètica anual 

global de calefacció i refrigeració de l’edifici, almenys un 25% 
en zona climàtica C o un 35% en zona climàtica D i E.

Què se subvenciona?

A més, hi ha ajudes personals per situació de vulnerabilitat 
segons les característiques dels convivents en l’habitatge 
(persones menors i/o amb grau de discapacitat i la seua 
renda).

2  L’habitatge ha de ser residència habitual dels seus ocupants.

 

Estalvi energètic 
Subvenció 

respecte al cost de 
l’actuació 1 

Habitatges  Locals  

Quantia màxima 
per habitatge 

Quantia 
màxima per m2 

Entre el 30% i el 45% 40 % 6.300 € 56 € 

Entre el 45% i el 60% 65 % 11.600 € 104 € 

Més del 60% 80 % 18.800 € 168 € 

2A nivell d’habitatge :
Què he de complir?
§ Reduir la demanda energètica anual global de calefacció i 

refrigeració almenys un 7% o reduir el consum d’energia 
primària no renovable almenys un 30%.

§ O modificar les façanes, cobertes o finestres amb determinades 
característiques de qualitat.

Què se subvenciona?
El 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 €. El cost de 
l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 € per habitatge.
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