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PRESENTACIÓ
VICEPRESIDENT SEGON I
CONSELLER D'HABITATGE I
ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Recordarem 2019 com l’any en què
s’ha donat l’impuls definitiu a les polítiques d’accés a un habitatge digne
a la Comunitat Valenciana. La creació de la Vicepresidència Segona i
Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i els assoliments de
gestió aconseguits per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) han
suposat un avanç important en el dret
a l'habitatge.
Els compromisos del Consell en matèria d’habitatge són ferms. Després
de l’aprovació en 2017 de la Llei de la
funció social de l’habitatge calia aterrar el text normatiu amb dos objectius molt clars en el teòric però molt
costosos en la pràctica: augmentar
el parc públic de la Generalitat per a
donar resposta a l’emergència habitacional i, amb això, declarar la Comunitat Valenciana lliure de desnonaments sense alternativa habitacional.
Recentment el Banc d’Espanya ens
confirmava que no estàvem equivocats. En el seu informe sobre el mercat de l’habitatge entre 2014 i 2019 va
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descriure el paper de les polítiques
públiques en el mercat del lloguer
de l’habitatge per a garantir el dret
constitucional a l’habitatge, entre les
quals destaca l’increment de l’oferta
d’habitatge públic en lloguer per a
posar-lo a la disposició dels col·lectius més vulnerables.
Per això m’agradaria destacar una
fita, fruit del treball diari i incansable
de l’EVha, amb el qual s’ha obert un
camí cap a aconseguir el primer dels
objectius esmentats anteriorment.
El desembre passat vam tindre el
plaer d’anunciar la primera adquisició
de 10 habitatges mitjançant l’exercici
del dret de tanteig. Poques persones
en aquell moment eren conscients de
l’important significat que tenia escripturar, per primera vegada en la història de la Generalitat, habitatges adquirits per aquest mecanisme habilitat
des de la Llei d’habitatge de la Comunitat Valenciana de 2004. Un treball
que es va materialitzar en un dia però
en el qual es portava treballant anys i
que ha constatat que ampliar el parc

públic d’habitatges de manera ràpida, econòmica i eficient és possible.
També crec que és important destacar la inversió que s’ha realitzat en el
manteniment dels habitatges, els espais comuns i els entorns de les promocions públiques. Treballs enfocats
a reforçar la integració social als quals
s’afigen criteris sanitaris, de sostenibilitat i eficiència energètica. Amb
tot això ens acostem a les polítiques
més avançades i a les exigències de
la Unió Europea respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible i
l’Agenda 2030.
Com a president del Consell de Direcció de l’EVha és un honor poder
presentar la Memòria d’Activitats de
2019. Ara, abordem el 2020 amb la
convicció de superar-nos i avançar en
els nostres objectius, caminant amb el
nostre major múscul administratiu i de
gestió cap a la consecució plena del
dret d’accés a un habitatge digne.
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PRESENTACIÓ
DIRECTOR GENERAL DE L'ENTITAT
VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL
(EVha)
ALBERTO AZNAR TRAVAL

L’any 2019 ha sigut per a EVha un any
de consolidació i satisfacció. Consolidació, després del canvi d'EIGE a
EVha, per haver continuat desenvolupant i impulsant la política d'habitatge;
i satisfacció, després d'anys de tràmits,
projectes i treball del personal d'EVha,
per estar adjudicant i iniciant gran
part de les actuacions de rehabilitació
i regeneració urbana del parc públic
d'habitatge, dins del Pla de Dignificació d'Habitatge Social de la Generalitat
Valenciana.
Així, en 2019 i 2020 han començat a
desenvolupar-se huit actuacions de regeneració i rehabilitació urbana (ARRU)
i 13 plans d'intervenció integral (PIIN),
la qual cosa suposa contribuir a dignificar alguns dels entorns més humils i
degradats de les poblacions valencianes, i millorar la qualitat de vida de les
famílies més vulnerables de barris com
la Coma (València), Miguel Hernández (Alacant) o Sant Llorenç (Castelló).
ARRU i PIIN, plans específics de rehabilitació i intervenció social, que s'estan
desenvolupant per primera vegada a la
Comunitat Valenciana amb un esforç
inversor superior als 20 milions d'euros.
A més, també enguany s'han activat
huit actuacions de finalització d'edifi-

6 | MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS EVha 2019

cis d'habitatge protegit que havien
quedat paralitzats per la crisi econòmica i que, una vegada concloguen
les obres d'execució, donaran lloc a
111 habitatges repartits pel territori
valencià (42 a Alacant, 35 a Castelló i
34 a València), que s'oferiran en lloguer assequible a la disposició de la
ciutadania.
Però, aquest any 2019 no ha permés
únicament continuar amb el manteniment i rehabilitació integral del
parc públic d'habitatge, sinó també
activar diferents iniciatives que recollia la Llei 2/2017, de funció social
de l'habitatge, i que estaven pendents de desenvolupament, com per
exemple les tres següents:
1. S'ha posat en marxa la mobilització
d'habitatge deshabitat, a través de la
signatura amb l'entitat Critèria-Caixa
d'un conveni de cessió d'habitatges
per a atendre emergències habitacionals (que permet a la Generalitat
buscar una alternativa habitacional a
famílies vulnerables, al mateix temps
que mobilitza habitatge).
2. S'han establit mesures específiques de protecció per a dones víctimes de violència de gènere, a través

d'una partida pressupostària que, en
estreta col·laboració amb l'Institut
de les Dones, permet habilitar habitatges com a solució habitacional
per a aquelles dones -i els seus fills i
filles- que estan eixint de la xacra de
la violència masclista.
3. S'ha continuat amb l'exercici dels
drets de tanteig i retracte sobre habitatge protegit de promoció pública,
permetent a la Generalitat ‘recuperar’ per al parc públic de la Generalitat, una dotzena d'habitatges que
van ser construïts per l'administració
i comprats per famílies vulnerables
que, ara, els ofereixen en venda.
Totes aquestes iniciatives i línies de
treball han sigut possibles gràcies a
l'enorme esforç del personal d’EVha
i a una aposta clara del Govern del
Botànic II per la política d'habitatge,
que ha permés a l'entitat passar de
14 milions d'euros de finançament
públic en 2018 als quasi 33 milions
d'euros previstos per a 2020, la
qual cosa suposa més del doble de
finançament –més del doble de programes i línies de treball- en tot just
dos anys, per a desenvolupar polítiques d'habitatge al servei de la ciutadania valenciana.
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CONSELL
DE DIRECCIÓ D'EVha

La composició del Consell de Direcció a 31 de desembre de 2019 és la següent:

PRESIDENT

VOCAL

VOCAL

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

ELENA AZCÁRRAGA MONZONÍS

ISABEL CASTELLÓ GARCÍA

HBLE. SR. CONSELLER D'HABITATGE

IL·LMA. SRA. DIRECTORA GENERAL

IL·LMA. SRA. DIRECTORA GENERAL

I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA.

D'HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA.

DEL SECTOR PÚBLIC I PATRIMONI.

VICEPRESIDENT

VOCAL

VOCAL

CÉSAR JIMÉNEZ DOMÉNECH

ROSER OBRER MARCO

FRANCESC GAMERO LLUNA

IL·LM. SR. SECRETARI AUTONÒMIC

IL·LMA. SRA. DIRECTORA GENERAL D'OBRES

IL·LM. SR. SECRETARI AUTONÒMIC

D'HABITATGE I FUNCIÓ SOCIAL.

PÚBLIQUES,

D'HISENDA.

TRANSPORT I MOBILITAT SOSTENIBLE.
SECRETÀRIA

VOCAL

VOCAL

BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

REBECA MARIOLA TORRÓ SOLER

VICTOR GARCIA I TOMÀS

IL·LMA. SRA. SOTSSECRETÀRIA DE LA

IL·LMA. SRA. SECRETÀRIA AUTONÒMICA

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL

CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA

D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS

D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES

BIOCLIMÀTICA.

PRODUCTIUS, COMERÇ I CONSUM.

A les reunions del Consell de Direcció assisteixen, amb veu però sense vot, la persona titular de la Direcció General de
l'Entitat i un representant de l'Advocacia de la Generalitat per a tasques d'assessorament. També es podrà convidar a
l'auditor intern de l'entitat i a qualsevol persona que tinga relació amb els assumptes a tractar.
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ENTITAT VALENCIANA
D'HABITATGE I SÒL
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L'Entitat Valenciana d'Habitatge I Sòl
(EVha) és una entitat de dret públic de
la Generalitat Valenciana adscrita a la
Vicepresidència Segona i Conselleria
d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
Com a entitat gestora de l'habitatge públic, els objectius estratègics de la qual
són: emprendre i desenvolupar accions
directes a fi de qualificar l'habitatge públic





FOTO:
1. BARRI MAGDALENA,
MASSAMAGRELL.
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i facilitar-ne l'accés de la població a través
de mesures concretes. Per a això, desenvolupa les funcions de gestió i administració dels habitatges públics.
Entre les funcions també estan el disseny, l'execució, la gestió i l'explotació
de tota classe de sòls, edificacions o
equipaments de titularitat pròpia o que
li siguen atribuïts per la Generalitat.
L'objectiu d'EVha sobre aquests actius
és contribuir a la consolidació d'un nou
model social, proposar i planificar-ne
l'explotació amb compromís de vocació pública.

EVha gestionem més de 14.000 habitatges públics posats al servei de la
ciutadania, dels quals prop de 1.400
són habitatges protegits propietat de
l'entitat.
El parc públic d'habitatges actual no
és suficient per a atendre la necessitat
d'habitatges existent a la Comunitat Valenciana. Per això, durant 2019, un dels
objectius principals de la Generalitat ha
sigut l'ampliació del parc públic destinat a atendre les necessitats bàsiques
de les persones en situació de vulnerabilitat o en processos d'exclusió social.

La Generalitat, després de l'aprovació
de la Llei 2/2017, per la funció social de
l'habitatge de la Comunitat Valenciana,
reconeix el dret subjectiu a l'habitatge i,
per tant, posa a disposició mecanismes
per a facilitar a les famílies amb menys
recursos l'accés a un habitatge assequible, digne i adequat.

En aquest sentit, ha sigut fonamental
aquesta Llei per la funció social de l'habitatge que proporciona nous mitjans
que permeten ampliar i millorar el parc
públic, al mateix temps que també facilita el desenvolupament d'accions que
permeten posar a la disposició de la
ciutadania un estoc important d'habitatge desocupat en la Comunitat.

El PARC PÚBLIC D'HABITATGE és un
dels principals mitjans de la Generalitat per a materialitzar aquest dret. En

Per tot això, des d'EVha hem posat en
marxa diferents iniciatives per a fer efectiva aquesta ampliació del parc públic.
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AMPLIACIÓ
DEL PARC PÚBLIC

REACTIVAR
PROMOCIONS
El novembre de 2017 en EVha vam
fer el primer pas per a reactivar promocions d'habitatges que havien sigut
paralitzades durant la crisi de 2011.
El Consell de Direcció de l'entitat va
acordar iniciar els procediments per
a posar en marxa i reiniciar les obres
de huit edificis que sumaran un total
de 111 habitatges protegits de la Generalitat, gràcies a una inversió de 7,3
milions d'euros. Els treballs realitzats
en 2019 en aquest sentit són els següents:
ACTUACIONS FINALITZADES
‣ Plaça de Coll Bisbesa, a València (6
habitatges).
ACTUACIONS EN EXECUCIÓ
‣ Carrer de Teixidors, 18, a València
(6 habitatges).
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‣ Plaça de l'Arbre, 2, a València
(8 habitatges). Inclou l'excavació
arqueològica
‣ Carrer de Murillo, 38, a València (9
habitatges).
‣ Carrer de Garcilaso, 5, a València
(2 habitatges).
‣ Aspe (Alacant) (42 habitatges).
PROJECTES EN REDACCIÓ
‣ Carrer de Santa Cruz de Tenerife, a
Castelló de la Plana (35 habitatges).

MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D'ÚS
DELS HABITATGES
La falta d'habitatge assequible per a
la ciutadania en general va evidenciar
la necessitat d'impulsar habitatge en
lloguer enfront de la compravenda.
Aquesta decisió va provocar l'aprovació de la modificació del règim d'ús de
determinats habitatges perquè es pogueren destinar tant a la venda, com a
lloguer i lloguer amb opció a compra.
Dels 309 habitatges dels quals es va
modificar el règim d'ús, a la fi de 2019
se n'han ocupat 158, la qual cosa representa un 51 % del total.

‣ Carrer del Pintor Fillol, 11, a València (3 habitatges).
També fem treballs per a la posada
en marxa d'una promoció de 36 habitatges a Orihuela, immobles que es
trobaven totalment acabats, pendents
de comercialització per a destinar-los
a venda i que finalment es destinaran
a lloguer assequible.


1. PLAÇA COLL BISBESA,
VALÈNCIA
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DOCUMENTACIÓ:
PLA DEL MODEL NO
ESPECULATIU DE VIVENDA.

GESTIÓ
DEL PARC PÚBLIC

PLA DE GESTIÓ
INTEGRAL
DE SÒL
En EVha disposem de 49 parcel·les
residencials en diversos municipis de
la Comunitat per a promoure habitatges destinats a lloguer assequible.
Durant 2018 vam posar en marxa
un pla de gestió integral de sòl per a
aquestes parcel·les a fi de construir,
a través de gestió indirecta, més de
1.500 habitatges a Alacant, el Campello, Sant Joan, Gandia, València,
Torrent, Benaguasil, Alzira, Silla, Manises, Albaida, Torrevieja, Alcoi i Elx.
Aquest pla inclou diverses fases:

DRET DE
TANTEIG I
RETRACTE
Una altra de les accions desenvolupades per part d'EVha per a fer efectiva
l'ampliació del parc públic ha sigut
l'adquisició d'habitatge a través del
dret de tanteig i retracte, tal com recull la Llei per la funció social de l'habitatge.
Exercitant el dret de tanteig, durant
2019 hem augmentat el parc públic
en deu habitatges més.
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CONVENIS
De la mateixa manera, una altra de
les fórmules posades en marxa ha
sigut la signatura de convenis amb
entitats amb un important estoc d'habitatge buit a la Comunitat. Concretament, el març de 2019, la Generalitat,
a través d'EVha, va signar un conveni
de col·laboració amb CriteriaCaixa
per a la cessió temporal de 500 habitatges propietat de l'entitat bancària per a destinar-los a arrendament
social. Durant aquest any, en el marc
d'aquest acord, es van cedir prop de
300 habitatges.

‣ 1a FASE.
A través de concurs públic vam oferir
en 2018 set parcel·les destinades a
cooperatives d'habitatge mitjançant
la constitució de drets de superfície
per a la promoció, construcció i gestió
d'habitatges en règim de cessió d'ús.
En 2019 hem adjudicat quatre solars
a Gandia, Torrent, Sant Joan i Alacant
que sumaran 104 habitatges.
‣ 2a FASE.
Concurs per a la licitació de parcel·les per a cedir en dret de superfície
a promotors privats per a l'execució
de promocions d'habitatges en lloguer
assequible. Durant 2019 hem treballat
en l'elaboració del plec de condicions
tècniques i administratives.

El llarg de 2019 s'han posat a disposició de les famílies amb menys recursos 327 habitatges i hem reparat
279 habitatges públics que van ser
recuperats després d'una renúncia o
després d'un procés administratiu o
judicial, per a tornar a dotar-los de
les condicions d'habitabilitat i poder
arrendar-los de nou. La rotació dels
habitatges actuals del parc públic
permet pal·liar la necessitat dels col·
lectius més desfavorits.
D'aquests habitatges, 43 han sigut
destinats a víctimes de violència de
gènere i altres 26 a famílies que havien perdut la seua llar per causa d'una
execució hipotecària.
Els habitatges del parc públic han
permés, a més, desenvolupar diversos projectes d'interés social en coordinació amb altres entitats. Durant
2019 s'han llogat o cedit gratuïtament
diversos habitatges:
‣ Institut de les Dones: Hem donat
un impuls major al conveni amb

la Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives per
a l'adjudicació excepcional d'habitatges a 16 dones en risc d'exclusió social, entre les quals es troben
víctimes de violència de gènere.
‣ Ajuntaments: Hem estretit la col·
laboració amb els serveis socials
municipals per a analitzar les necessitats dels col·lectius desfavorits
i conjugar-les amb la disponibilitat
d'habitatge en cada localitat. En
2019 s'han posat a la disposició
amb urgència 19 habitatges a proposta dels consistoris.
‣ Estudiants que fomenten la integració social: Participem en un conveni
de col·laboració entre l'Ajuntament
de Castelló de la Plana i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) denominat Programa de pisos solidaris.
Dins d'aquest programa hem cedit
nou habitatges del grup San Lorenzo de Castelló de la Plana a estudiants universitaris. A canvi de la cessió gratuïta dels habitatges, les i els

estudiants que hi resideixen han de
col·laborar activament en el barri,
planejant i desenvolupant activitats
i tasques destinades a millorar la
convivència comunitària.

PLA
D'INSPECCIÓ
DELS
HABITATGES
PÚBLICS
En EVha fem anualment un pla d'inspecció dels habitatges destinats a
lloguer social amb un objectiu doble: comprovar que són la residència
habitual i permanent de les famílies
adjudicatàries i detectar possibles
immobles desocupats. Com a resultat
de les inspeccions, posem en marxa
les actuacions següents:
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PROGRAMES DESTINATS A LA
RECUPERACIÓ D'HABITATGES
PÚBLICS QUE HAVIEN SIGUT
OCUPATS DE MANERA IRREGULAR
Programa d'erradicació de
noves ocupacions
Amb l'objectiu de protegir les famílies més vulnerables que compleixen
els requisits per a ser adjudicatàries
d'habitatge públic, en EVha continuem la política iniciada en 2015 de
no tolerar noves ocupacions il·legals.
Aquestes ocupacions vulneren els
drets de les persones que estan en
la llista de demandants esperant ser
adjudicatàries d'un habitatge. Durant
2019 s'han recuperat 45 habitatges
per a destinar-los a les famílies més
vulnerables.

Programa de regularització destinat a
famílies que estaven ocupant els habitatges en situació irregular abans de
juliol 2015
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Per a les famílies que abans de juliol
de 2015 ocupaven irregularment els
habitatges del parc públic de la Generalitat, es va dissenyar un programa
específic que, amb caràcter excepcional, permet que les unitats de convivència que complisquen una sèrie de
requisits puguen continuar residint en
els habitatges que estaven ocupant.
Durant 2019 hem intensificat aquest
programa i iniciat la regularització de
476 famílies, de les prop de 1.000
que es troben en situació irregular.

PROGRAMES DESTINATS A LA
REGULARITZACIÓ O RECUPERACIÓ
D'HABITATGES LLOGATS
La llista d'espera de famílies sol·licitants d'habitatge públic fa imprescindible l'actuació d'EVha en els casos
en què la vivenda no estiga habitada
pels ocupants legals. Existeixen habitatges que han sigut abandonats per
les persones adjudicatàries o bé estan
ocupats per altres persones diferents
de les titulars del dret. Per a impulsar

la rotació d'habitatges, hem de recuperar-los i destinar-los a noves unitats de convivència.

MESURES D'ARRENDAMENT SOCIAL
Hem desenvolupat mecanismes que
permeten a les famílies ajustar les rendes en funció de la situació socioeconòmica. Per a això s'han dut a terme
diverses campanyes informatives, en
col·laboració amb els ajuntaments, dirigides a les famílies del parc públic.
En aquestes campanyes s'explica
l'existència de bonificacions i ajornaments de deute que permeten adequar
les quotes del lloguer a la capacitat
econòmica de cada unitat familiar. En
2019, prop de 1.400 famílies s'han beneficiat d'aquestes bonificacions per un
import de 2.285.000 euros. A més, 750
famílies es van acollir a l'ajornament de
deute per un import de 3.076.000 euros.
A més, EVha, en coordinació amb els
serveis socials municipals, programa i
realitza cites individualitzades destina-

des a unitats familiars que incompleixen
algunes de les obligacions contractuals.
En aquestes trobades analitzem detalladament cada cas per a poder ajudar i
orientar eficaçment cada família en funció de la seua situació particular.
En els casos de famílies que no poden
fer front als pagaments derivats de la
compra de l'habitatge, duem a terme el
procés de canvi de règim contractual,
que passa de compra a lloguer i s'ajusta
la renda a les possibilitats econòmiques
actuals de la unitat familiar.

PLA DE LLOGUER ASSEQUIBLE
Aquest pla permet adequar les rendes del lloguer dels habitatges d'EVha
a les circumstàncies econòmiques de
les famílies tenint en compte tres paràmetres: ingressos de la unitat familiar,
nombre de membres i municipi. Durant
2019 un total de 472 famílies es van beneficiar de la reducció de les quotes de
lloguer, enfront de les 351 concedides
en 2018.

PLA D'OCUPACIÓ D'HABITATGE
EN LLOGUER
Un dels objectius d'EVha és incentivar l'ocupació dels habitatges protegits de què disposem en diferents
municipis de la Comunitat, mitjançant
el desenvolupament de les accions
següents:
Actualització de preus del lloguer a
nivells de mercat. Adequació del lloguer dels contractes vigents. Increment dels períodes de carència en els
contractes del lloguer per a ajudar els
arrendadors a fer front a les altes de
subministraments Aquestes mesures
han fet que en 2019 el grau d'ocupació dels habitatges protegits siga d'un
81,70 %, la qual cosa es tradueix en
un total de 902.





FOTOS
(D'ESQUERRA A DRETA):
1. BENAGUASIL.
2. GRUP JESÚS OBRERO,
VALL D'UIXÓ.
3. BARRI LA MAGDALENA,
MASSAMAGRELL.


1. TORRENT.

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS EVha 2019 | 19

20 | MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS EVha 2019

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS EVha 2019 | 21

CANVI
NOMENCLATURA
DEL PARC PÚBLIC

Durant aquest any hem continuat el
projecte iniciat en 2018 que va suposar la primera fase de la renovació del
nomenclàtor del parc públic, modificant el nom de 26 grups d'habitatges,
a fi de donar visibilitat a dones destacades en la lluita per la democràcia i
la igualtat.
En 2019 hem desenvolupat la segona
fase amb el canvi de nom de 28 grups
d'habitatge públic, que han passat a
tindre noms de dones com Manuela
Ballester, Concepción Arenal, Maruja
Mallo, Carmen de Burgos o Mercedes
Hernández, entre moltes altres. Dones destacades per les seues trajectòries professionals, pel seu compromís
continu per la construcció d'una societat més justa i que, a vegades, els
va costar la vida. Dones històricament
silenciades que, malgrat això, van dur
a terme unes tasques determinants en
el costós camí cap a la igualtat.
També hem volgut destacar grups de
dones anònimes, que amb la seua dedicació i amb la seua vida, van exercir
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i continuen exercint actualment un paper molt rellevant en la nostra societat. Dones del Tèxtil, Dones de l'Horta,
Les Constituents, Treballadores de la
Ceràmica són algunes d'elles. Dones
que ens ensenyen tots els dies que el
camí cap a la igualtat és lent i ardu,
però possible. La paraula SORORITAT
recull bé el concepte que hem volgut
traslladar en aquest canvi de denominació: "Relació de solidaritat entre dones, especialment en la lluita pel seu
apoderament, que implica modificar
les relacions entre les dones perquè
des de la confiança, el suport i el reconeixement mutu siguem capaços de
construir un món millor".


DOCUMENT REALITZAT PER EVha:
"NOVA NOMENCLATURA DEL
PARC PÚBLIC DE VIVENDES".
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PLA

DE MILLORA DE LA
CONVIVÈNCIA

Un dels nostres majors reptes en la
gestió del parc públic d'habitatges
és la millora dels espais comuns i de
la convivència, reforçant la idea de
corresponsabilitat. Per a conéixer en
profunditat les necessitats i preocupacions de cada veïnat, hem realitzat
diverses campanyes participatives.
Fruit d'aquestes, s'ha concretat un
model de Reglament de normes de
règim interior que ha de regir les comunitats. Enguany s'han aprovat més
de 50 reglaments.





FOTOS
(DE DALT A BAIX):
1. BARRI DEL CARMEN,
ALACANT.
2. GRUP DE MONÓVAR.
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La convivència saludable, pacífica i
harmònica, a més de suposar un dret
per a un ús satisfactori dels habitatges posats a disposició per part de la
Generalitat, representa una condició
fonamental perquè el grup d'habitatges funcione i es mantinga adequadament. Per això, de forma periòdica,
organitzem i desenvolupem campanyes informatives per a conscienciar
les persones que habiten els habitatges públics de la necessitat d'una
bona convivència i de mantindre els
elements comuns en bon estat.

L'aprovació del Reglament de normes de règim interior en el si de les
comunitats veïnals no és suficient
perquè cada veïna i veí les conega
i les assumisca com a necessàries i
obligatòries. Per això, s'han dissenyat dos tipus d'actuacions complementàries per a la difusió i conscienciació:
Hem elaborat una Guia de convivència que té com a objecte facilitar la
comprensió de les Normes bàsiques
de convivència. Està escrita amb un
llenguatge accessible i directe, i utilitza un grafisme clar i esquemàtic.
Aquesta guia és fruit del treball col·
laboratiu realitzat en la Taula.
La Taula és un grup de treball format
per diferents entitats del barri de
San Lorenzo a Castelló de la Plana.
Està coordinat per l'Ajuntament de
Castelló, que juntament amb EVha,
la Universitat Jaume I i diverses entitats locals promou el treball cooperatiu i social del barri per a millorar
la convivència entre tot el veïnat.
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La Taula s'ha convertit en una plataforma que articula qualsevol acció,
proposta, pla o projecte que es vulga desenvolupar amb èxit en el grup
d'habitatges.
A més, també hem treballat en la funció educativa vinculada als espais comuns en cada comunitat com a punt
de partida per a accions futures de
conscienciació veïnal i garantia de la
corresponsabilitat, que també queda
reforçada a través de la signatura del
compromís social dels residents.
D'altra banda, oferim assessorament
i suport a les comunitats veïnals i als
seus representants per a contribuir al
bon funcionament i convivència veïnal. En aquest sentit, en EVha gestionem els pagaments dels habitatges
propietat de la Generalitat que estan
sense arrendar i també mediem amb
les famílies que deuen despeses de
comunitat, i assumim l'abonament de
manera transitòria en aquells casos
en què l'impagament genere greus
perjudicis de funcionament en la co-
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munitat o sobrecostos que podrien
derivar de procediments monitoris.
En 2019 hem tramitat pagaments per
un import pròxim a 535.000 euros.
A més, tenim previst incorporar gradualment en els grups d'habitatge públic un Servei d'Administració i Mediació Comunitària amb l'objecte:
‣ D'acompanyar les comunitats veïnals en el procés d'acte-organització,
gestió de conflictes i sostenibilitat social i econòmica.
‣ D'afavorir la conservació dels elements comuns.
‣ D'evitar el desordre o mal ús d'instal·lacions i zones comunes.

El juny de 2019 es va convocar el
primer concurs per a la contractació
dels serveis de mediació per a 17 comunitats incloses en els grups d'habitatge següents:

‣ Racó de l'Horta de Sagunt (135 habitatges).
‣ San Lorenzo de Castelló de la Plana
(144 habitatges)
‣ Jesús Obrer de la Vall d'Uixó (16
habitatges)
A més, disposem d'oficines per a
atenció al públic a Castelló de la Plana, València i Alacant, en les quals
durant 2019 s'han atés prop de
46.000 consultes. Així mateix, si és
necessari, ens desplacem als grups
d'habitatge per a fer seguiment de les
necessitats de les famílies i les comunitats veïnals.


PRESENTACIÓ DEL PLA DE
CONVIVÈNCIA EN SAN LORENZO


DOCUMENT REALITZAT
PER EVha: "PLA DE CONVIVÈNCIA".
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CONSERVACIÓ
I MANTENIMENT DEL PARC PÚBLIC

La gestió dels habitatges públics requereix uns treballs de conservació i manteniment ordinaris que des
d'EVha atenem cada dia i que en
2019 van suposar una inversió de 5,6
milions d'euros.
En total vam atendre més de 6.000
actuacions puntuals de reparacions
d'habitatges i elements comuns dels
grups.
En 2019 realitzem una campanya de
diagnòstic del conjunt d'ascensors del
parc públic d'habitatges per a establir
l'estat de manteniment i el compliment de la normativa vigent.
La majoria dels ascensors dels grups
d'habitatge públic els gestionaven les
mateixes comunitats veïnals, ja que en
les legislatures anteriors es van signar
acords de subrogació amb aquest,
i es corresponia el manteniment.
Això va provocar que molts dels
ascensors no funcionaren a causa
dels impagaments a les empreses
mantenidores o per tindre pendents
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reparacions necessàries segons els
organismes de control autoritzats.
Durant 2019, després de la campanya de diagnòstic, es va acordar que
la gestió dels ascensors recaiguera en
EVha. Per a això es va licitar la prestació del servei en edificis on la propietat
majoritària fora de la Generalitat. Amb
un pressupost de 260.000 euros i un
termini de dos anys, que permet el
manteniment de 55 ascensors.
Des d'EVha també ens encarreguem
de la gestió dels ascensors dels edificis d'habitatge protegit de la qual
som propietaris. L'octubre de 2019
es licitava el servei de manteniment,
amb un pressupost de 242.000 euros
i un termini de tres anys, la qual cosa
permet la gestió de 42 ascensors.
Un problema rellevant del parc públic
és la connexió irregular al subministrament elèctric d'un nombre significatiu d'habitatges. Davant aquesta
situació, en EVha iniciem en 2019
una campanya conjunta amb i-DE,

empresa distribuïdora del grup Iberdrola, per a regularitzar el subministrament en les comunitats veïnals del
parc públic de la Generalitat en les
quals existeixen enganxaments irregulars, al mateix temps que eliminar
els riscos d'incendi i d'inseguretat que
suposen per al veïnat.


FOTOS (D'ESQUERRA A
DRETA I DE DALT A BAIX):
1. SORORITAT, TORRENT.
2. GRUP MAGDALENA,
MASSAMAGRELL.
3. DONES ESPORTÍSTES,
MONTFORTE DEL CID.
4. CIUDAD JARDÍN,
RIBARROJA.
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Vam posar en marxa diverses campanyes de difusió dirigides als residents
per a traslladar-los tant la informació
relativa a la gestió de les altes, com de
les mesures de suport existents per a
la regularització del subministrament.
Aquestes campanyes inclouen diversos
plans de conscienciació de la necessitat
d'eliminar els riscos que suposen.
En el transcurs de 2019 aquesta campanya es va dur a terme en els grups
d'habitatge públic Mercedes Hernández d'Alfafar i San Lorenzo de Castelló de la Plana, on es van detectar
27 i 61 habitatges, respectivament,
amb enganxaments irregulars, dels
quals van regularitzar la situació 26 a
Alfafar i 56 a Castelló. Aquesta campanya s'està ampliant a tots els grups
d'habitatge públic.





FOTOS
(DE DALT A BAIX):
1. GRUPO MERCEDES
HERNÁNDEZ, D'ALFAFAR.
2. GRUPO SAN LORENZO,
CASTELLÓ DE LA PLANA.

30 | MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS EVha 2019

D'altra banda, en 2019 iniciem el
procediment per a materialitzar l'enderrocament del grup d'habitatges
públics de l'avinguda José Ortiz d'Almassora a Castelló.
Es tracta d'un grup de 38 habitatges

que actualment està buit i paredat.
Inicialment constava de 94 habitatges,
56 dels quals van ser demolits en 1998.
L'edifici està fora d'ordenació i tots els
estudis tècnics realitzats han mostrat
que el cost de rehabilitació integral de
l'immoble superava el 50 % del valor
d'una edificació similar de nova planta.
Durant anys es van produir nombrosos conflictes en l'edifici fins que finalment, la Generalitat i l'Ajuntament
d'Almassora van aconseguir la solució
consensuada de la demolició, amb la
qual cosa van donar resposta a les
demandes veïnals contínues.
A més d'impulsar i administrar l'habitatge públic de la Generalitat, entre
les funcions d'EVha també està el disseny, l'execució, la gestió i l'explotació
de tota classe de sòls, edificacions o
equipaments de titularitat pròpia o que
li siguen atribuïts per la Generalitat. En
EVha gestionem i explotem el sòl del
Parc logístic de València, i donem suport a altres iniciatives de transport a
través de la gestió d'altres sòls com el
situat a la Font de Sant Lluís.
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REHABILITACIÓ
DEL PARC PÚBLIC

Durant 2019, una de les prioritats
d'EVha ha sigut la rehabilitació i la
regeneració urbana dels seus grups
d'habitatge públic, la qual cosa s'ha
traduït en un esforç pressupostari
destinat a diversos programes per a
garantir l'habitabilitat, la sostenibilitat
i l'accessibilitat dels habitatges. Són
els següents:
‣ Àrees de regeneració i rehabilitació
urbanes (ARRUS).

elements comuns dels edificis i espais
lliures, la qual cosa suposa un avanç
des del punt de vista ambiental i urbà.
Els treballs se centren principalment
en l'adequació d'elements comuns,
instal·lacions, reparació de façanes
i cobertes, adaptació a la normativa
dels subministraments, millora de
l'accessibilitat i eficiència energètica,
i reestructuració i adequació d'espais
públics.

‣ Programes d'intervenció integral
sostenible (PINNS).
Són eines fonamentals per a la millora
dels grups on se situen, contribueixen
a dignificar els espais públics i a augmentar la qualitat de vida de les persones que hi resideixen.
A més, per a optimitzar la gestió urbana i social que s'hi realitza, potenciem
la participació i la implicació del veïnat.
Aquests programes inclouen actuacions de reparació i millora sobre els
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1. MARIANO BENLLIURE,
TAVERNES BLANQUES.
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ÀREES

DE REGENERACIÓ
I REHABILITACIÓ URBANA (ARRUS)

Són actuacions que compten amb finançament estatal del Pla d'habitatge. L'octubre de 2015 la Generalitat
va signar diversos convenis de col·laboració amb el Ministeri de Foment i
els ajuntaments corresponents per al
desenvolupament conjunt d'aquests
programes en diversos grups d'habitatge públic.
Durant 2019, hem realitzat les actuacions següents:
OBRES FINALITZADES
‣ Grup San Lorenzo de Castelló de la
Plana, 161 habitatges.


FOTOS (DE DALT A BAIX):
1. LA COMA,
VALÈNCIA (ABANS DE LA
INTERVENCIÓ ARRU).
2. LA COMA,
VALÈNCIA (DESPRÉS DE LA

‣ Grup La Coma de Paterna, (València), 800 habitatges.

‣ Grup Els Palmerars d'Elx, (Alacant),
276 habitatges.
‣ Grup Barbacana/plaça les Xiques
d'Alcoi, (Alacant), 92 habitatges.
OBRES ADJUDICADES
PENDENTS D'INICI
‣ Grup Barri del Carme d'Alacant.
803 habitatges.
PRÒXIMES OBRES
‣ Grup Miguel Hernández d'Alacant.
524 habitatges (1a fase rehabilitació
integral d'edificis de la plaça Yolanda
Escrich).

OBRES EN EXECUCIÓ
‣ Grup Racó de l'Horta de Sagunt.
(València), 135 habitatges.

INTERVENCIÓ ARRU).
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FOTOS
(DE DALT A BAIX):
1. GRUP SAN LORENZO,
CASTELLÓ (ABANS DE
LA INTERVENCIÓ ARRU).





FOTOS (DE DALT A BAIX)
1. GRUP SAN LORENZO,
CASTELLÓ (ABANS DE
LA INTERVENCIÓ ARRU).

2. GRUP SAN LORENZO,

2. GRUP SAN LORENZO,

CASTELLÓ (DESPRÉS DE

CASTELLÓ (DESPRÉS DE

LA INTERVENCIÓ ARRU).

LA INTERVENCIÓ ARRU).
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PROGRAMES
D'INTERVENCIÓ
INTEGRAL SOSTENIBLE (PINNS)

Són actuacions que es desenvolupen
amb finançament exclusiu de la Generalitat. Aquests programes es desenvolupen sota les premisses següents:
‣ Visió integral: El plantejament urbanístic s'aborda conjuntament amb
l'econòmic, l'ambiental i el social.





FOTO:
1. LA MOLETA,

OBRES ADJUDICADES
PENDENTS D'INICI
‣ Grup Mercedes Hernández d'Alfafar (València) 96 habitatges.
‣ Grup Asunción Cruañes d'Almoradí
(Alacant) 50 habitatges.

‣ Model de cooperació entre EVha,
Generalitat, entitats locals, entitats
socials, universitats, Ministeri de Foment i, en alguns casos, la Unió Europea.

‣ Grup Els Modernistes de Monòver
(Alacant) 56 habitatges.

Aquestes premisses coincideixen amb
els dos grans conceptes de la Guia de
l'agenda urbana europea: la necessitat d'articular polítiques integrades i
la rellevància de la col·laboració entre
agents socials.

‣ Grup Francisco Tomás y Valiente de
Borriana (Castelló) 139 habitatges.

Situació dels PINNS a 31 de desembre
de 2019:

‣ Grup Pablo Iglesias de Santa Pola
(Alacant) 119 habitatges.

‣ Grup de Benaguasil (València) 79
habitatges.
‣ Grup de Massamagrell (València) 44
habitatges.

LA VALL D'UIXÓ.
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PROJECTES EN REDACCIÓ
(LICITACIÓ D'OBRES PREVISTA
2020)
‣ Grup Jesús Obrero de la Vall d'Uixó
(Castelló) 16 habitatges.
‣ Grup La Moleta II de la Vall d'Uixó
(Castelló) 57 habitatges.
‣ Grup Germanes Mirabal d'Alberic
(València) 120 habitatges.
‣ Grup María Cambrils-Canyar de
Benifaió (València) 35 habitatges.
‣ Grup Concepción Arenal de
Picassent (València) 131 habitatges.
‣ Grup de Riba-roja de Túria
(València) 104 habitatges.

Dins de les tasques empreses per
EVha en la rehabilitació del parc
públic, estem compromesos amb la
millora de l'eficiència energètica dels
nostres grups. Sabem que millorant
aquests aspectes, els nostres habitatges, edificis i entorns seran més
sostenibles i crearem espais més
agradables on viure. D'això la nostra
participació com a socis en dos projectes europeus en el marc del programa H2020. En tots dos treballem
en el desenvolupament i la implantació de diverses mesures i solucions
d'eficiència energètica destinades a
l'edificació d'habitatges. Són els denominats: projecte HAPPEN i projecte
TripleA-reno. En tots dos EVha col·
labora amb l'Institut Valencià d'Edificació (IVE).


FOTO:
1. GRUP ASUNCIÓN CRUAÑES,
ALMORADÍ.
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PROJECTES
EUROPEUS
D'EFICIÈNCIA ENERGÉTICA

PROJECTE
EUROPEU
HAPPEN
HAPPEN és un projecte dirigit a diferents institucions regionals que pretén,
mitjançant l'aplicació d'una perspectiva tecnològica i una política financera
sostenible, estimular el mercat d'habitatges rehabilitats en el vessant mediterrani, tant públiques com privades
amb un consum energètic quasi nul.
HAPPEN reuneix 13 socis europeus de
tot l'arc mediterrani.
EVha participa en HAPPEN com a socia aportant un grup d'habitatges pilot
amb el compromís d'aplicar solucions
constructives innovadores en la rehabilitació integral en un edifici d'habitatges situat al carrer Santa Cruz de
Tenerife de Castelló de la Plana. Un
dels principals objectius del projecte
és aconseguir un estalvi energètic de
fins al 60 %.
En el projecte d'execució han incorporat les solucions tècniques ne-
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cessàries per a aconseguir l'estalvi
energètic compromés en el projecte
europeu. ARG arquitectes, en coordinació amb EVha, IVE (Institut Valencià de l'Edificació) i la Universitat de
Sevilla, han materialitzat en el projecte de l'edifici pilot de Castelló els
objectius HAPPEN.

PROJECTE
EUROPEU
TRIPLEA-RENO
L'objectiu del TripleA-reno és millorar
l'eficiència energètica en edificis d'habitatges públics. Per a això, s'analitza
la despesa energètica de les unitats
familiars i s'introdueixen accions que
poden anar des de simples mesures
de camp de comportament dirigides a
residents, fins a accions de rehabilitació més profundes que donen lloc a un
important estalvi energètic.
TripleA-reno reuneix 16 socis procedents de França, Itàlia, Eslovènia,
Hongria, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Portugal i Espanya.

EVha participa com a socia aportant
l'edifici d'habitatges Asunción Cruañes
d'Almoradí a Alacant, on s'estan posant en pràctica una sèrie de mesures
conductuals dirigides als seus residents, en paral·lel a millores de xicotet
abast. En el marc d'aquest projecte,
durant 2019 s'ha continuat amb el
desenvolupament de l'aplicació pràctica, seleccionant els habitatges col·laboradors, entrevistant-ne els habitants
i instal·lant diversos mesuradors de
paràmetres energètics.


FOTOS (DE DALT A BAIX):
1. PROJECTE EUROPEU HAPPEN,
EDIFICI STA CRUZ DE TENERIFE.
2. PROJECTE EUROPEU TRIPLEA-RENOO,
GRUP ASUNCIÓN CRUAÑES.

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS EVha 2019 | 43

PARC
LOGÍSTIC
DE VALÈNCIA – PLV

Gestionem el sòl industrial del Parc
Logístic de València (PLV) per a la millora i la modernització del sector del
transport, i contribuïm a la implantació de diverses empreses a la recerca
d'un equilibri social i econòmic del
sector.
El Parc Logístic de València està emplaçat en els termes de Riba-roja de
Túria i Loriguilla, pròxim a l'aeroport
i al costat de l'enllaç de la A-3 i l'A-7.

19 empreses logístiques implantades
o en procés d'implantació
Emmagatzematge contenidors buits

La seua situació estratègica, la seua qualitat urbanística i la gestió professional
de l'Entitat de Conservació del parc, ha
convertit aquest singular enclavament
empresarial, en una zona privilegiada i
de referència per al sector logístic i del
transport.

Sòl disponible EVha
Aparcament vehicles pesats
(pròxima concessió)





DOCUMENTS

Distàncies de referència
Aeroport de València
Port de València
Ciutat de València
Port de Castelló
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(DE DALT A BAIX):
1. VISTA AÈREA 3D
DEL PARC LOGÍSTIC DE
VALÈNCIA (PLV).
2. EMPLAÇAMENT I
DISTÀNCIES.
3. SÒL DISPONIBLE.

Compta amb una superfície de més
de 700.000 m2, dels quals, 450.000
m2 estan destinats a la logística, i
250.000 m2 al magatzematge i a
la reparació de contenidors buits.
D'aquests 700.000 m2 EVha gestiona
directament 370.000 m2 (el 53 %), i ha
adjudicat altres 300.000 m2 a diversos operadors logístics.

La gestió professional del PLV es realitza mitjançant l'Entitat Urbanística
de Conservació (EUC-PLV), i sota el
control públic de la Generalitat Valenciana, a través d'EVha. En 2018 es va
aprovar la Llei de gestió, modernització i promoció d'àrees industrials de
la Comunitat Valenciana, aquesta llei
regula la creació de les entitats de gestió i modernització (EGM). L'objectiu és
crear un instrument que aconseguisca
que els titulars de sòl en àrees industrials col·laboren amb les administracions públiques en la conservació,
manteniment, ampliació i millora de
les infraestructures, dotacions i serveis
en aquestes àrees, sense menyscapte
de les responsabilitats i competències
de les entitats locals en el finançament
dels serveis. En l'assemblea de l'EUCPLV de febrer de 2019 va ser aprovada, per unanimitat, la iniciació dels
tràmits necessaris per a constituir-se
en EGM-PLV.
L'objectiu d'EVha sobre aquests actius és contribuir des de la seua gestió a la consolidació d'un nou model
social, proposant-ne i planificant-ne
l'explotació amb vocació pública.
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EQUIP HUMÀ
D'
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NAYADE CARBÓ

FERNANDO LLORET

JOSÉ MANUEL PÉREZ

RUBÉN PLATERO

FERNANDO DE CASTRO

VALÈNCIA - CORREGERIA

SILVIA BENAVENT

CASTELLÓ DE LA PLANA

LUCIA GARCIA

ANA BELENGUER

50 | MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS EVha 2019
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS EVha 2019 | 51

Mª JOSÉ GONZÁLEZ

AMPARO PALMA

LAURA MARTÍNEZ

VICENTA MARTI

PILAR RECUERO

MªÁNGELES LUJÁN

MªJOSÉ MARTÍ

ANA CUEVAS

DAVID PALOP

BEGOÑA IGUAL

VALÈNCIA - AV. LA PLATA

JESÚS GÓRRIZ

MARIBEL CALONGE

FERNANDO MALDONADO

ALEJANDRO RODENAS
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MªÁNGELES RIPOLL

LUISA SEGURA

JUAN FÉLIX GRANJA

MARIA GUERRAS

JUAN ANDRÉS LILLO

ARNALDO MARTÍNEZ

JUAN GRAU

ELVIRA MARTÍNEZ

CRISTINA VERDÚ

MONTSE GARCIA

MARISA MARTÍNEZ

JESÚS JEREZ

JESÚS ALONSO

MARCOS MALDONADO

NIEVES GARCIA

ALACANT
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MªDOLORES SANZ

FERNANDO ESTEVE

MARIA FLORES

CONCHA GONZÁLEZ

JAVIER FRANCO

PACO RODRÍGUEZ

PEDRO DÍAZ

PILAR PÉREZ

ERICA ANTÓN

VALÈNCIA - VINATEA
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CÉSAR MITFUT

FERNANDO PÉREZ

Mª CARMEN MONTEAGUDO

CRISTINA MARTÍNEZ

BELÉN OLMOS

Mª JOSÉ MARTÍNEZ

CRISTINA SOLAZ

JORGE MORENO

VÍCTOR HORNERO

JULIA NAVAJAS

NACHO PAES

ADALGISA CASTILLO

ANTONIA VILLAR

MARIA PÉREZ

CARLOS VIDAL
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EVA JUAN

ESTRELLA VALENZUELA

LAURA CRESPO

ESPERANZA BARTHELEMY

ISIDRO NOGUERA

ESTER QUESADA

Mª JOSÉ LLORET

MARÍA NAVARRO

MERCEDES SANCHIS

NIEVES VERA

MICAELA PONCE

ADELINA BLASCO

FÁTIMA TRIGO

ANA TORRES

MANUELA GONZÁLEZ

DEPARTAMENTS
SUBDIRECTORA
DE GESTIÓ
PURA PERIS GARCÍA

SERVEI DE GESTIÓ SERVEI DE
CONSERVACIÓ
PARC PÚBLIC
PARC PÚBLIC
D'HABITATGE
D'HABITATGE
Treballem principalment en tres eixos:
‣ Assignant el major nombre d’habitatges a les famílies amb menys
recursos, en coordinació amb els
serveis socials municipals, amb la
col·laboració amb l’Institut de les
Dones i diverses entitats que fomenten la inclusió social.
‣ Realitzant actuacions per a assegurar l’adequada ocupació dels habitatges per les famílies adjudicatàries
i coordinar el funcionament de les
comunitats en què s’integren. Dins
d’aquestes actuacions destaca el
desenvolupament de programes de
millora de la convivència.
‣ Col·laborant amb la Conselleria
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a l’ampliació del parc públic
d’habitatges.

MARIA JESÚS RODRÍQUEZ
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Treballem principalment:
‣ Mantenint i conservant el parc públic
d'habitatges.
‣ Impulsant la construcció de nous habitatges públics.
‣ Rehabilitant els grups d'habitatge a
través de plans d'intervenció integral
sostenible (PINNS) i a través d'actuacions que compten amb finançament
estatal del Pla d'Habitatge con les denominades àrees de regeneració i rehabilitació urbanes (ARRUS). Aquestes actuacions inclouen a més de la
rehabilitació, la reurbanització dels
espais públics, la millora de l'accessibilitat, l'eficiència energètica i la millora d'elements comuns.
‣ Gestionant el sòl residencial per a la
promoció d'habitatge social, el desenvolupament del sòl logístic i la urbanització de sectors residencials.

CARLOS LLÓPIS
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SERVEI DE GESTIÓ
D'ACTIUS PROPIS
Treballem principalment:
‣ Desenvolupant i implantant mesures
de caràcter social que faciliten l’accés
a l’habitatge a sectors de la població
que, sense estar en situació de màxima vulnerabilitat, troben grans dificultats per a accedir a un habitatge
en condicions de mercat. Incentivant
la col·laboració publico-privada en
la construcció d’habitatges socials en
sòl propietat d’EVha, com és la cessió
de sòl a favor de cooperatives d’habitatge.
‣ Oferint sòl industrial en suport a les
iniciatives per al desenvolupament de
l’activitat logística a través de la gestió
i explotació de sòl del Parc Logístic de
València.

FRANCISCO GUINDAL
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ASSESSORIA
JURÍDICA I RH
Aportem assessorament jurídic a tots
els serveis i departaments d’EVha. El
nostre objectiu principal és garantir la
seguretat jurídica de l’entitat, impulsar la
seua activitat administrativa i gestionar
els recursos humans de manera eficient.

ENRIQUE PASTOR

DEPARTAMENT
D'INFORMÀTICA
Donem suport tècnic a tot personal de
l’entitat. Administrem i mantenim els
servidors corporatius i les telecomunicacions. Fem l’anàlisi, disseny, programació i manteniment dels programes corporatius creats per a millorar
l’activitat específica d’EVha.

DEPARTAMENT DE
PREMSA

DEPARTAMENT
D'ADMINISTRACIÓ
ECONÒMICA I
PLANIFICACIÓ
FINANCERA

DEPARTAMENT DE
PRESSUPOSTOS
I FACTURACIÓ

Treballem per a potenciar la visibilitat d’EVha en la societat i, d’aquesta
manera, fer arribar a l’opinió pública
l’activitat i els projectes que es duen a
terme des d’aquesta entitat.

Desenvolupem principalment el registre
comptable de totes les operacions que
es realitzen en l’entitat, així com els recursos financers disponibles.

Elaborem i fem seguiment de l’execució del pressupost d’EVha, gestionem
i tramitem els corresponents tributs i
taxes municipals, i ens encarreguem
de l’emissió de la facturació periòdica
de les diverses activitats escomeses
per EVha.

ANA BELENGUER

MIGUEL PÉREZ

ENCARNA ANDÚJAR

INMACULADA ESCRIBÁ
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EQUIP
DE REDACCIÓ
Pura Peris
Ana Belenguer

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIES EXTERIORS
Carles Prats
Jorge López
Joan Roig

FOTOGRAFIA

COORDINACIÓ
GRÀFICA

FOTOGRAFIES EQUIP HUMÀ

María Flores

Caixa Fosca

DISSENY

MAQUETACIÓ

Helena Olcina Amigo
Helga Ambak

IL·LUSTRACIÓ
Helga Ambak
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PRESENTACIÓN
VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE HÁBITAT Y
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Recordaremos 2019 como el año en
que se ha dado el impulso definitivo
a las políticas de acceso a una vivienda digna en la Comunidad Valenciana. La creación de la Vicepresidencia
Segunda y Consellería de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática y los logros
de gestión conseguidos por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
(EVha) han supuesto un avance importante en el derecho a la vivienda.
El compromiso del Consejo en materia de vivienda son firmes. Después
de la aprobación en 2017 de la Ley de
la función social de la vivienda había
que aterrizar el texto normativo con
dos objetivos muy claros en el teórico pero muy costosos en la práctica: aumentar el parque público de la
Generalitat para dar respuesta a la
emergencia habitacional y, con esto,
declarar la Comunidad Valenciana
libre de desahucios sin alternativa habitacional.

Recientemente el Banco de España
nos confirmaba que no estábamos
equivocados. En su informe sobre el
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mercado de la vivienda entre 2014 y
2019 describió el papel de las políticas públicas en el mercado del alquiler de la vivienda para garantizar el
derecho constitucional a la vivienda,
entre las cuales destaca el incremento de la oferta de vivienda pública en
alquiler para ponerlo a disposición de
los colectivos más vulnerables.
Por eso me gustaría destacar un hito,
fruto del trabajo diario e incansable
de EVha, con el cual se ha abierto un
camino para conseguir el primero de
los objetivos mencionados anteriormente. El diciembre pasado tuvimos
el placer de anunciar la primera adquisición de 10 viviendas mediante el
ejercicio del derecho de tanteo. Pocas personas en aquel momento eran
conscientes del importante significado que tenía escriturar, por primera
vez en la historia de la Generalitat,
viviendas adquiridas por este mecanismo habilitado desde la Ley de vivienda de la Comunidad Valenciana
de 2004. Un trabajo que se materializó en un día pero en el cual se llevaba
trabajando años y que ha constatado
que ampliar el parque público de vi-

viendas de manera rápida, económica y eficiente es posible.
También creo que es importante destacar la inversión que se ha realizado
en el mantenimiento de las viviendas,
los espacios comunes y los entornos
de las promociones públicas. Trabajos enfocados a reforzar la integración social a los cuales se añaden
criterios sanitarios, de sostenibilidad
y eficiencia energética. Con todo esto
nos acercamos a las políticas más
avanzadas y a las exigencias de la
Unión Europea respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030.
Como presidente del Consell de Dirección de la EVha es un honor poder
presentar la Memoria de Actividades
de 2019. Ahora, abordamos el 2020
con la convicción de superarnos y
avanzar en nuestros objetivos, caminando con nuestro mayor músculo
administrativo y de gestión hacia la
consecución llena del derecho de acceso a una vivienda digna.
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PRESENTACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE LA
ENTITAT VALENCIANA
D'HABITATGE I SÒL (EVha)
ALBERTO AZNAR TRAVAL

2019 ha sido para EVha un año de
consolidación y satisfacción. Consolidación por, tras el cambio de
EIGE a EVha, haber continuado desarrollando e impulsando la política
de vivienda; y satisfacción por, tras
años de trámites, proyectos y trabajo del personal de EVha, estar adjudicando e iniciando gran parte de
las actuaciones de rehabilitación y
regeneración urbana del parque público de vivienda dentro del Plan de
Dignificación de Vivienda Social de
la Generalitat Valenciana.
Así, en 2019 y 2020 han comenzado a desarrollarse ocho Actuaciones
de Regeneración y Rehabilitación
Urbana (ARRU) y 13 Planes de Intervención Integral (PIIN), lo que
supone contribuir a dignificar algunos de los entornos más humildes
y degradados de las poblaciones
valencianas y mejorar la calidad de
vida de las familias más vulnerables
de barrios como La Coma (València), Miguel Hernández (Alicante) o
San Lorenzo (Castellón). ARRUs y
PIINs, planes específicos de rehabilitación e intervención social, que se
están desarrollando por primera vez
en la Comunitat Valenciana con un
esfuerzo inversor superior a los 20
millones de euros.
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Además, también este año se han
activado ocho actuaciones de finalización de edificios de vivienda protegida que habían quedado paralizados
por la crisis económica, y que una vez
concluyan las obras de ejecución, darán lugar a 111 viviendas repartidas
por el territorio valenciano (42 en Alicante, 35 en Castellón y 34 en València) que se ofertarán en alquiler asequible a disposición de la ciudadanía.
Pero este año 2019 no ha permitido
únicamente continuar con el mantenimiento y rehabilitación integral del
parque público de vivienda, si no
también activar diferentes iniciativas
que recogía la Ley 2/2017 de Función
Social de la Vivienda y que estaban
pendientes de desarrollo como, por
ejemplo, las siguientes tres:
1- Se ha puesto en marcha la movilización de vivienda deshabitada, a
través de la firma con la entidad Criteria-Caixa de un convenio de cesión
de viviendas para atender emergencias habitacionales (que permite a
la Generalitat buscar una alternativa
habitacional a familias vulnerables al
tiempo que moviliza vivienda).
2- Se han establecido medidas específicas de protección para mujeres

víctimas de violencia de género, a
través de una partida presupuestaria
que, en estrecha colaboración con el
Institut de les Dones, permite habilitar
viviendas como solución habitacional
a aquellas mujeres -y sus hijos e hijasque están saliendo de la lacra de la
violencia machista.
3- Se ha continuado con el ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto
sobre vivienda protegida de promoción pública, permitiendo a la Generalitat ‘recuperar’ para el parque
público de la Generalitat una docena
de viviendas que fueron construidas
por la administración y compradas
por familias vulnerables que ahora las
ofrecen en venta.
Todas estas iniciativas y líneas de trabajo han sido posibles gracias al enorme esfuerzo del personal de EVha y a
una apuesta clara del Govern del Botànic II por la política de vivienda, que ha
permitido a la entidad pasar de 14 millones de euros de financiación pública
en 2018 a los casi 33 millones de euros
previstos para 2020, lo que supone
más del doble de financiación –más del
doble de programas y líneas de trabajo- en apenas dos años para desarrollar políticas de vivienda al servicio de
la ciudadanía valenciana.
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CONSEJO
DE DIRECCIÓN DE EVha

La composición del Consejo de Dirección a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

ELENA AZCÁRRAGA MONZONÍS

ISABEL CASTELLÓ GARCÍA

HBLE. SR. CONSELLER DE VIVIENDA Y

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DEL

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA .

VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA.

SECTOR PÚBLICO Y PATRIMONIO.

VICEPRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

CÉSAR JIMÉNEZ DOMÉNECH

ROSER OBRER MARCO

FRANCESC GAMERO LLUNA

ILMO. SR. SECRETARIO AUTONÓMICO DE

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE OBRAS

ILMO. SR. SECRETARIO AUTONÓMICO

VIVIENDA Y FUNCIÓN SOCIAL.

PÚBLICAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD

DE HACIENDA.

SOSTENIBLE.
SECRETÀRIA

VOCAL

VOCAL

BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

REBECA MARIOLA TORRÓ SOLER

VICTOR GARCIA I TOMÀS

ILMA. SRA. SUBSECRETARIA DE

ILMA. SRA. SECRETARIA AUTONÓMICA DE

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE

LA CONSELLERÍA DE VIVIENDA Y

ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA.

PRODUCTIVOS, COMERCIO Y CONSUMO.

A las reuniones del Consejo de Dirección asisten, con voz pero sin voto, la persona titular de la Dirección General de la
Entidad y un representante de la Abogacía de la Generalitat para tareas de asesoramiento. También se podrá invitar al
auditor interno de la entidad y a cualquier persona que tenga relación con los asuntos a tratar.
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ENTITAT VALENCIANA
D'HABITATGE I SÒL
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La Entitat Valenciana d´Habitatge I Sòl
(EVha) es una entidad de derecho público de la Generalitat Valenciana adscrita a la Vicepresidencia Segunda y
Conselleria de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática.
Como entidad gestora de la vivienda
pública, sus objetivos estratégicos son:
emprender y desarrollar acciones directas con objeto de cualificar la vivienda
pública y facilitar su acceso de la población a través de medidas concretas.
Para ello, desarrolla las funciones de
gestión y administración de las viviendas
de la Generalitat y de las viviendas protegidas que son de su titularidad.





FOTO:
1. BARRIO MAGDALENA,
MASSAMAGRELL.
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Entre sus funciones también está el diseño, la ejecución, la gestión y la explotación de toda clase de suelos, edificaciones o equipamientos de titularidad
propia o que se le sean atribuidos por
la Generalitat. El objetivo de EVha sobre estos activos es contribuir a la consolidación de un nuevo modelo social,
proponer y planificar su explotación
con compromiso de vocación pública.
La Generalitat, tras la aprobación de
la Ley 2/2017, por la función social de
la vivienda de la Comunitat Valenciana,
reconoce el derecho subjetivo a la vivienda y, por tanto, pone a disposición
mecanismos para facilitar a las familias
con menos recursos el acceso a una
vivienda asequible, digna y adecuada.
El PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA es
uno de los principales medios de la Generalitat para materializar este derecho.
En EVha gestionamos más de 14.000 viviendas públicas puestas al servicio de la
ciudadanía, de las cuales cerca de 1.400

son viviendas protegidas propiedad de
la entidad. El actual parque público de
viviendas no es suficiente para atender
la necesidad habitacional existente en la
Comunitat Valenciana. Por ello, durante
2019, uno de los objetivos principales
de la Generalitat ha sido la ampliación
de su parque público destinado a atender las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad o
en procesos de exclusión social.
En este sentido, ha sido fundamental esta Ley por la función social de la
vivienda que proporciona nuevos medios que permiten ampliar y mejorar el
parque público, al tiempo que también
facilita el desarrollo de acciones que
permiten poner a disposición de la ciudadanía un importante stock de vivienda desocupada en la Comunitat.
Por todo ello, desde EVha hemos puesto en marcha distintas iniciativas para
hacer efectiva esa ampliación del parque público.
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AMPLIACIÓN
DEL PARQUE PÚBLICO

REACTIVAR
PROMOCIONES
En noviembre de 2017 en EVha dimos
el primer paso para reactivar promociones de viviendas que habían sido
paralizadas durante la crisis de 2011.
El Consejo de Dirección de la entidad
acordó iniciar los procedimientos para
poner en marcha y reiniciar las obras
de ocho edificios que sumarán, una
vez se finalicen, un total de 111 viviendas protegidas de la Generalitat, gracias a una inversión de 7,3 millones de
euros. Los trabajos realizados en 2019
en este sentido son los siguientes:
ACTUACIONES FINALIZADAS
‣ Plaza de Coll Bisbesa, en València
(6 viviendas).
ACTUACIONES EN EJECUCIÓN
‣ Calle Tejedores, 18, en València (6
viviendas).

‣ Plaza del Arbol 2, en València (8
viviendas). Incluye la excavación
arqueológica.
‣ Calle Murillo, en València (9 viviendas).
‣ Calle de Garcilaso 5, en València (2
viviendas).
‣ Aspe (Alicante) (42 viviendas).
PROYECTOS EN REDACCIÓN
‣ Calle de Santa Cruz de Tenerife, en
Castelló de la Plana (35 viviendas).

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE
USO DE LAS VIVIENDAS
La falta de vivienda asequible para
la ciudadanía en general evidenció
la necesidad de impulsar vivienda
en alquiler frente a la compraventa.
Esta decisión provocó la aprobación
de la modificación del régimen de uso
de determinadas viviendas porque
se pudieron destinar tanto a la venta,
como alquiler y alquiler con opción a
compra. De las 309 viviendas de los
cuales se modificó el régimen de uso,
a finales de 2019 se han ocupado 158,
lo cual representa un 51% del total.

‣ Calle Pintor Fillol 11, en València (3
viviendas).
También realizamos trabajos para la
puesta en marcha de una promoción
de 36 viviendas en Orihuela, inmuebles que se encontraban totalmente
terminados, pendientes de comercialización para su destino a venta y que
finalmente se destinarán a alquiler
asequible.
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1. PLAZA COLL BISBESA,
VALÈNCIA.
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DOCUMENTACIÓN:
PLAN DEL MODELO NO
ESPECULATIVO DE VIVIENDA.

GESTIÓN
DEL PARQUE PÚBLICO

PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL
DE SUELO
En EVha disponemos de 49 parcelas
residenciales en varios municipios de
la Comunitat para promover viviendas destinadas a alquiler asequible.
Durante 2018 pusimos en marcha
un Plan de Gestión Integral de Suelo
para estas parcelas con el objeto de
construir, a través de gestión indirecta, más de 1.500 viviendas en Alicante, El Campello, San Juan, Gandía,
València, Torrent, Benaguacil, Alzira,
Silla, Manises, Albaida, Torrevieja,
Alcoy y Elche. Este plan incluye varias fases:

DERECHO DE
TANTEO Y
RETRACTO
Otra de las acciones desarrolladas
por parte de EVha para hacer efectiva la ampliación del parque público
ha sido la adquisición de vivienda a
través del derecho de tanteo y retracto, tal como recoge la Ley por la función social de la vivienda.
Ejercitando el derecho de tanteo, durante 2019 hemos aumentado el parque público en diez viviendas más.

CONVENIOS
Del mismo modo, otra de las fórmulas
puestas en marcha ha sido la firma de
convenios con entidades con un importante stock de vivienda vacía en la
Comunitat. Concretamente, en marzo
de 2019, la Generalitat, a través de
EVha, firmó un convenio de colaboración con CriteriaCaixa para la cesión
temporal de 500 viviendas propiedad
de la entidad bancaria para destinarlas a arrendamiento social. Durante
ese año, en el marco de este acuerdo,
se cedieron cerca de 300 viviendas.
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‣ 1a FASE.
A través de concurso público ofrecimos
en 2108 siete parcelas destinadas a
cooperativas de vivienda mediante la
constitución de derechos de superficie
para la promoción, construcción y
gestión de viviendas en régimen de
cesión de uso. En 2019 adjudicamos
cuatro solares en Gandía, Torrent,
San Juan y Alicante que sumarán 104
viviendas.
‣ 2a FASE.
Concurso para la licitación de parcelas
para ceder en derecho de superficie a
promotores privados para la ejecución
de promociones de viviendas en alquiler asequible. Durante 2019 hemos trabajado en la elaboración del pliego de
condiciones técnicas y administrativas.

A largo de 2019 se han puesto a disposición de las familias con menos
recursos 327 viviendas y hemos reparado 279 viviendas públicas que
fueron recuperadas tras una renuncia
o tras un proceso administrativo o judicial, para volver a dotarlas de las
condiciones de habitabilidad y poder
arrendarlas de nuevo. La rotación de
las actuales viviendas del parque público permite paliar la necesidad de
los colectivos más desfavorecidos.
De estas viviendas, 43 han sido destinadas a víctimas de violencia de género y otras 26 a familias que habían
perdido su hogar debido a una ejecución hipotecaria.
Las viviendas del parque público han
permitido, además, desarrollar diversos proyectos de interés social en
coordinación con otras entidades.
Durante 2019 se han alquilado o cedido gratuitamente varias viviendas:
‣ Institut de les Dones: Hemos dado
un mayor impulso al convenio con

la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas para
la adjudicación excepcional de viviendas a 16 mujeres en riesgo de
exclusión social, entre las que se
encuentran víctimas de violencia
de género.

estudiantes universitarios. A cambio de la cesión gratuita de las viviendas, las y los estudiantes que
residen en ellas deben colaborar
activamente en el barrio, planeando
y desarrollando actividades y tareas
destinadas a mejorar la convivencia
comunitaria.

‣ Ayuntamientos: Hemos estrechado
la colaboración con los servicios
sociales municipales para analizar
las necesidades de los colectivos
desfavorecidos y conjugarlas con la
disponibilidad de vivienda en cada
localidad. En 2019 se han puesto a
disposición con urgencia 19 viviendas a propuesta de los consistorios.

PLAN DE
INSPECCIÓN
DE LAS
VIVIENDAS
PÚBLICAS

‣ Estudiantes que fomenten la integración social: Participamos en un
convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Castelló de la
Plana y la Universidad Jaume I de
Castelló (UJI) denominado Programa de Pisos Solidarios. Dentro de
este programa, EVha hemos cedido nueve viviendas del grupo San
Lorenzo de Castelló de la Plana a

En EVha realizamos anualmente un
plan de inspección de las viviendas
destinadas a alquiler social con un
doble objetivo: comprobar que son la
residencia habitual y permanente de
las familias adjudicatarias y detectar
posibles inmuebles desocupados.
Como resultado de las inspecciones,
ponemos en marcha los siguientes actuaciones:
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PROGRAMAS DESTINADOS A LA
RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS
PÚBLICAS QUE HABÍEN SIDO
OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR
Programa de erradicación de nuevas
ocupaciones
Con el objetivo de proteger a las familias más vulnerables que cumplen
los requisitos para ser adjudicatarias
de vivienda pública, desde EVha continuamos con la política iniciada en
2015 de no tolerar nuevas ocupaciones ilegales. Estas ocupaciones vulneran los derechos de las personas
que están en la lista de demandantes
esperando ser adjudicatarias de una
vivienda. Durante 2019 se han recuperado 45 viviendas para destinarlas
a las familias más vulnerables.
Programa de regularización destinado
a familias que venían ocupando las
viviendas en situación irregular anteriores a julio 2015
Para las familias que antes de julio

de 2015 ocupaban irregularmente las
viviendas del parque público de la
Generalitat, se diseñó un programa
específico que, con carácter excepcional, permite que las unidades de
convivencia que cumplan una serie de
requisitos puedan seguir residiendo
en las viviendas que venían ocupando. Durante 2019 hemos intensificado
este programa e iniciado la regularización de 476 familias, de las cerca
de 1.000 que se encuentran en situación irregular.

de viviendas, debemos recuperarlas
y destinarlas a nuevas unidades de
convivencia.

PROGRAMAS DESTINADOS A LA
REGULARIZACIÓN O RECUPERACIÓN
DE VIVIENDAS ALQUILADAS

En esas campañas se explica la existencia de bonificaciones y aplazamientos de deuda que permiten adecuar
las cuotas del alquiler a la capacidad
económica de cada unidad familiar.
En 2019, cerca de 1.400 familias se
han beneficiado de esas bonificaciones
por un importe de 2.285.000 euros.
Además, 750 familias se acogieron al
aplazamiento de deuda por un importe
de 3.076.000 euros. Además, EVha, en
coordinación con los servicios sociales
municipales, programa y realiza citas
individualizadas destinadas a unida-

La lista de espera de familias solicitantes de vivienda pública hace imprescindible la actuación de EVha en
los casos en que la vivienda no esté
habitada por sus ocupantes legales.
Existen viviendas que han sido abandonadas por las personas adjudicatarias o bien están ocupadas por otras
personas distintas a las titulares del
derecho. Para impulsar la rotación
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MEDIDAS DE ALQUILER SOCIAL
Hemos desarrollado mecanismos que
permiten a las familias ajustar sus rentas en función de su situación socioeconómica. Para ello se han llevado a cabo
varias campañas informativas, en colaboración con los ayuntamientos, dirigidas a las familias del parque público.

des familiares que incumplen algunas
de sus obligaciones contractuales. En
estos encuentros analizamos en detalle
cada caso para poder ayudar y orientar
eficazmente a cada familia en función
de su situación particular.
En los casos de familias que no pueden
hacer frente a los pagos derivados de la
compra de la vivienda, llevamos a cabo
el proceso de cambio de régimen contractual, pasando de compra a alquiler
y ajustado la renta a las posibilidades
económicas actuales de la unidad familiar.
PLAN DE ALQUILER ASEQUIBLE
Este plan permite adecuar las rentas
del alquiler de las viviendas de EVha
a las circunstancias económicas de las
familias teniendo en cuenta tres parámetros: ingresos de la unidad familiar,
número de miembros y municipio.
Durante 2019 un total de 472 familias
se beneficiaron de la reducción de las
cuotas de alquiler, frente a las 351 concedidas en 2018.

PLAN DE OCUPACIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER
Uno de los objetivos de EVha es incentivar la ocupación de las viviendas
protegidas que disponemos en distintos municipios de la Comunitat, a
través del desarrollo de las siguientes
acciones:
Actualitzación de precios del alquiler
a niveles de mercado.
Adequación del alquiler de los contratos vigentes. Incremento de los
periodos de carencia en los contratos del alquiler para ayudar a hacer
frente de las altas de suministros por
parte de los arrendadores. Estas
medidas han hecho que en 2019 el
grado de ocupación de las viviendas
protegidas sea de un 81,70%, lo que
se traduce en un total de 902.





FOTOS
(DE IZQUIERDA A DERECHA):
1. BENAGUASIL.
2. GRUPO JESÚS OBRERO,
LA VALL D'UIXÓ.
3. BARRIO LA MAGDALENA,
MASSAMAGRELL.


1. TORRENTE.
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CAMBIO
NOMENCLATURA
DEL PARQUE PÚBLICO

Durante este año hemos continuado
el proyecto iniciado en 2018 que supuso la primera fase de la renovación
del nomenclátor del parque público,
modificando el nombre de 26 grupos
de viviendas, con el objeto de dar visibilidad a mujeres destacadas en la
lucha por la democracia y la igualdad.
En 2019 hemos desarrollado la segunda fase con el cambio de nombre
de 28 grupos de vivienda pública, que
han pasado a tener nombres de mujeres como Manuela Ballester, Concepción Arenal, Maruja Mallo, Carmen
de Burgos o Mercedes Hernández,
entre otras muchas. Mujeres destacadas por sus trayectorias profesionales, por su compromiso continuo
por la constucción de una sociedad
más justa que en ocasiones les costó
la vida. Mujeres históricamente silenciadas que, a pesar de ello, llevaron
a cabo unas tareas determinantes en
el costoso camino hacia la igualdad.
También destacan grupos de mujeres
anónimas, que con su dedicación y
con su vida, desempeñaron y siguen

desempeñando actualmente un papel
muy relevante en nuestra sociedad.
Dones del Tèxtil, Dones de l’Horta,
Les Constituents, Treballadores de la
Ceràmica son algunas de ellas. Mujeres que nos enseñan todos los días
que el camino hacia la igualdad es lento y árduo, pero posible. La palabra
SORORIDAD recoge bien el concepto
que hemos querido trasladar en este
cambio de denominación: "Relación
de solidaridad entre mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento, que implica modificar las
relaciones entre las mujeres para que
desde la confianza, el apoyo y el reconocimiento mútuo seamos capaces de
construir un mundo mejor".

88 | MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES EVha 2019


DOCUMENTO
REALIZADO POR EVha:
"NUEVA NOMENCLATURA DEL
PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS".
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PLAN
DE MEJORA DE LA
CONVIVENCIA

Uno de nuestros mayores retos en
la gestión del parque público de viviendas es la mejora de los espacios
comunes y de la convivencia, reforzando la idea de corresponsabilidad.
Para conocer en profundidad las necesidades y preocupaciones de cada
vecindario, hemos realizado diversas
campañas participativas. Fruto de
ellas, se ha concretado un modelo de
Reglamento de Normas de Régimen
Interior que debe regir las comunidades. Este año se han aprobado más
de 50 reglamentos.





FOTOS
(DE ARRIBA A ABAJO):
1. BARRIO DEL CARMEN,
ALICANTE.
2. GRUPO MONÓVAR.
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La convivencia saludable, pacífica y
armónica, además de suponer un derecho para un uso satisfactorio de las
viviendas puestas a disposición por
parte de la Generalitat, representa
una condición fundamental para que
el grupo de viviendas funcione y se
mantenga adecuadamente. Por ello,
de forma periódica, organizamos y
desarrollamos campañas informativas para concienciar a las personas
que habitan las viviendas públicas de
la necesidad de una buena conviven-

cia y de mantener los elementos comunes en buen estado.
La aprobación del Reglamento de
Normas de Régimen Interior en el
seno de las comunidades vecinales
no es suficiente para que cada uno de
las vecinas y vecinos las conozca y las
asuma como necesarias y obligatorias. Por ello, se han diseñado dos tipos de actuaciones complementarias
para la difusión y concienciación:
Hemos elaborado una Guía de Convivencia que tiene como objeto facilitar
la comprensión de las Normas Básicas
de Convivencia. Está escrita con un
lenguaje accesible y directo, utilizando
un grafismo claro y esquemático. Esta
guía es fruto del trabajo colaborativo
realizado en La Taula.
La Taula es un grupo de trabajo formado por distintas entidades del
barrio de San Lorenzo en Castelló
de la Plana. Está coordinado por el
Ayuntamiento de Castelló, que junto
con EVha, la Universidad Jaume I y
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diversas entidades locales promueve
el trabajo cooperativo y social del barrio para mejorar la convivencia entre
todo el vecindario. La Taula se ha convertido en una plataforma que articula
cualquier acción, propuesta, plan o
proyecto que se quiera desarrollar con
éxito en el grupo de viviendas.
Además, también hemos trabajado
en la función educativa vinculada a
los espacios comunes en cada comunidad como punto de partida para
futuras acciones de concienciación
vecinal y garantía de la corresponsabilidad, que también queda reforzada
a través de la firma del compromiso
social de los residentes.
Por otra parte, también ofrecemos asesoramiento y apoyo a las comunidades
vecinales y a sus representantes para
contribuir al buen funcionamiento y
convivencia vecinal.
En este sentido, en EVha gestionamos
los pagos de las viviendas propiedad
de la Generalitat que están sin arrendar

y también mediamos con las familias
que adeudan gastos de comunidad,
asumiendo el abono de forma transitoria en aquellos casos en que el impago
genere graves perjuicios de funcionamiento en la comunidad o sobrecostes
que podrían derivar de procedimientos
monitorios. En 2019 hemos tramitado pagos por un importe cercano a
535.000 euros.
Además, tenemos previsto incorporar
paulatinamente en los grupos de vivienda pública un Servicio de Administración y Mediación Comunitaria con el
objeto de:

En junio de 2019 se convocó el primer concurso para la contratación
del servicio de mediación para 17 comunidades incluidas en los siguientes
grupos de vivienda:
‣ Racó de l'Horta de Sagunto
(135 viviendas).
‣ San Lorenzo de Castelló de
la Plana (144 viviendas).
‣ Jesús Obrero de la Vall d'Uixó
(16 viviendas).

‣ Favorecer la conservación de los
elementos comunes.

Además, disponemos de oficinas
para atención al público en Castelló
de la Plana, València y Alicante, en
las que durante 2019 se han atendido
cerca de 46.000 consultas. Asimismo,
si es necesario, nos desplazamos a
los grupos de vivienda para hacer seguimiento de las necesidades de las
familias y las comunidades vecinales.

‣ Evitar el desorden o mal uso de instalaciones y zonas comunes.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE

‣ Acompañar a las comunidades vecinales en el proceso de auto-organización, gestión de conflictos y sostenibilidad social y económica.
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CONVIVENCIA EN SAN LORENZO


DOCUMENTO REALIZADO POR
EVha: "PLAN DE CONVIVENCIA".
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CONSERVACIÓN
Y MANTENIMENTO DEL PARQUE PÚBLICO

La gestión de las viviendas públicas
requiere de unos trabajos de conservación y mantenimiento ordinarios
que desde EVha atendemos cada día
y que en 2019 supusieron una inversión de 5,6 millones de euros.
En total atendimos más de 6.000 actuaciones puntuales de reparaciones
de viviendas y elementos comunes de
los grupos.
En 2019 realizamos una campaña de
diagnóstico del conjunto de ascensores del parque público de viviendas
para establecer su estado de mantenimiento y el cumplimiento de la normativa vigente.
La mayoría de los ascensores de los
grupos de vivienda pública se gestionaban por las propias comunidades
vecinales, ya que en las legislaturas
anteriores se firmaron acuerdos de
subrogación con ellas, correspondiendo a éstas su mantenimiento. Eso
provocó que muchos de los ascensores no funcionaran debido a los im-

pagos a las empresas mantenedoras
o por tener pendientes reparaciones
necesarias de acuerdo a los organismos de control autorizados.
Durante 2019, tras la campaña de
diagnóstico, se acordó que la gestión
de los ascensores recayera en EVha.
Para ello se licitó la prestación del
servicio en edificios donde la propiedad mayoritaria fuera de la Generalitat. Con un presupuesto de 260.000
euros y un plazo de dos años, permite
el mantenimiento de 55 ascensores.
Desde EVha también nos encargamos
de la gestión de los ascensores de
los edificios de vivienda protegida de
la que somos propietarios. En octubre de 2019 se licitaba el servicio de
mantenimiento, con un presupuesto
de 242.000 euros y un plazo de tres
años, lo que permite la gestión de 42
ascensores.
Un problema relevante del parque
público es la conexión irregular al
suministro eléctrico de un número
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significativo de viviendas. Ante esta
situación, en EVha iniciamos en 2019
una campaña conjunta con i-DE, empresa distribuidora del grupo Iberdrola, para regularizar el suministro
en las comunidades vecinales del parque público de la Generalitat en las
que existen enganches irregulares, al
tiempo que eliminar los riesgos de incendio y de inseguridad que suponen
para el vecindario.


FOTOS (DE IZQUIERDA A
DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO):
1. SORORITAT, TORRENTE.
2.GRUPO MAGDALENA,
MASSAMAGRELL.
3. DONES ESPORTÍSTES,
MONTFORTE DEL CID.
4. CIUDAD JARDÍN,
RIBARROJA.
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Pusimos en marcha diversas campañas de difusión dirigidas a los residentes para dar traslado tanto de la
información relativa a la gestión de las
altas, como de las medidas de apoyo
existentes para la regularización del
suministro. Estas campañas incluyen
diversos planes de concienciación de
la necesidad de eliminar los riesgos
que suponen.

En el transcurso de 2019 esta campaña se llevó a cabo en los grupos de vivienda pública Mercedes Hernández
de Alfafar y San Lorenzo de Castelló
de la Plana, donde se detectaron 27
y 61 viviendas respectivamente con
enganches irregulares, de las cuales
regularizaron su situación 26 en Alfafar y 56 en Castelló. Esta campaña se
está ampliando a todos los grupos de
vivienda pública.
Por otra parte, en 2019 iniciamos el
procedimiento para materializar el
derribo del grupo de viviendas públicas de la avenida José Ortiz de
Almassora en Castellón.





FOTOS
(DE ARRIBA A ABAJO):
1. GRUPO MERCEDES
HERNÁNDEZ, ALFAFAR.
2. GRUPO SAN LORENZO,
CASTELLÓ DE LA PLANA.
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Se trata de un grupo de 38 viviendas
que actualmente está vacío y tabicado. Inicialmente constaba de 94 viviendas, 56 de las cuales fueron demolidas en 1998. El edificio está fuera
de ordenación y todos los estudios
técnicos realizados mostraron que el

coste de rehabilitación integral del
inmueble superaba el 50% del valor
de una edificación similar de nueva
planta. Durante años se produjeron
numerosos conflictos en el edificio
hasta que finalmente, la Generalitat
y el Ayuntamiento de Almassora lograron la solución consensuada de la
demolición, dando así respuesta a las
continuas demandas vecinales.
Además de impulsar y administrar
la vivienda pública de la Generalitat,
entre las funciones de EVha también
está el diseño, la ejecución, la gestión y la explotación de toda clase de
suelos, edificaciones o equipamientos de titularidad propia o que se le
sean atribuidos por la Generalitat.
Desde EVha gestionamos y explotamos el suelo del Parque Logístico de
Valencia, y apoyamos otras iniciativas
de transporte a través de la gestión
de otros suelos como el ubicado en
Fuente de San Luis.
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REHABILITACIÓN
DEL PARQUE PÚBLICO

Durante 2019, una de las prioridades
de EVha ha sido la rehabilitación y la
regeneración urbana de sus grupos
de vivienda pública, lo cual se ha traducido en un esfuerzo presupuestario
destinado a varios programas para
garantizar la habitabilidad, la sostenibilidad y la accesibilidad de las viviendas. Son los siguientes:
‣ Áreas de regeneración y rehabilitación urbanas (ARRUS).
‣ Programas de intervención integral
sostenible(PINNS).

Estos programas incluyen actuaciones de reparación y mejora sobre los
elementos comunes de los edificios
y espacios libres, lo cual supone un
avance desde el punto de vista ambiental y urbano. Los trabajos se centran principalmente en la adecuación
de elementos comunes, instalaciones, reparación de fachadas y cubiertas, adaptación a la normativa de los
suministros, mejora de la accesibilidad y eficiencia energética, y también
reestructuración y adecuación de espacios públicos.

Son herramientas fundamentales
para la mejora de los grupos donde
se sitúan, contribuyen a dignificar los
espacios públicos y a aumentar la
calidad de vida de las personas que
residen.
Además, para optimizar la gestión urbana y social que se realiza, potenciamos la participación y la implicación
del vecindario.
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1. MARIANO BENLLIURE,
TAVERNES BLANQUES.
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ÁREAS

DE REGENERACIÓN
Y REHABILITACIÓN URBANAS (ARRUS)


FOTOS (DE ARRIBA A ABAJO):
1. LA COMA,
VALENCIA (ANTES DE
LA INTERVENCIÓN ARRU).
2. LA COMA,
VALÈNCIA (DESPUÉS DE
LA INTERVENCIÓN ARRU).
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Son actuaciones que cuentan con financiación estatal del Plan de Vivienda. En octubre de 2015 la Generalitat
firmó varios convenios de colaboración con el Ministerio de Fomento y
los correspondientes ayuntamientos
para el desarrollo conjunto de estos
programas en varios grupos de vivienda pública.

‣ Grupo Els Palmerars d'Elx,
(Alicante) 276 viviendas.

Durante 2019, hemos realizado las
siguientes actuaciones:

‣ Grupo Barrio del Carme de Alicante.
803 viviendas.

OBRAS FINALIZADAS

PRÓXIMAS OBRAS

‣ Grupo San Lorenzo de Castelló de
la Plana (Castelló) 161 viviendas.

‣ Grupo Miguel Hernández de Alicante. 524 viviendas (1a fase rehabilitación integral edificios Plaza Yolanda
Escrich).

‣ Grupo La Coma de Paterna (Valencia) 800 viviendas.

‣ Grupo Barbacana/plaza les Xiques
de Alcoy (Alicante) 92 viviendas.

OBRAS ADJUDICADAS
PENDIENTES DE INICIO

OBRAS EN EJECUCIÓN
‣ Grupo Racó de l'Horta de Sagunto.
(Valencia) 135 viviendas.
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FOTOS
(DE ARRIBA A ABAJO):
1. GRUPO SAN LORENZO,
CASTELLÓ (ANTES DE





FOTOS (DE ARRIBA A ABAJO)
1. GRUPO SAN LORENZO,
CASTELLÓ (ANTES DE

LA INTERVENCIÓN ARRU).

LA INTERVENCIÓN ARRU).

2. GRUPO SAN LORENZO,

2. GRUPO SAN LORENZO,

CASTELLÓ (DESPUÉS DE
LA INTERVENCIÓN ARRU).
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CASTELLÓ (DESPUÉS DE
LA INTERVENCIÓN ARRU).
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PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN
INTEGRAL SOSTENIBLE (PINNS)

Son actuaciones que se desarrollan
con financiación exclusiva de la Generalitat. Estos programas se desarrollan bajo las siguientes premisas:
‣ Visión integral: El planteamiento urbanístico se aborda conjuntamente con
el económico, el ambiental y el social.





FOTO:

OBRAS ADJUDICADAS
PENDIENTES DE INICIO
‣ Grupo Mercedes Hernández de
Alfafar (Valencia) 96 viviendas.
‣ Grupo Asunción Cruañes de
Almoradí (Alicante) 50 viviendas.

‣ Modelo de cooperación entre EVha,
Generalitat, entidades locales, entidades sociales, universidades, Ministerio de Fomento y, en algunos casos,
la Unión Europea.

‣ Grupo Els Modernistes de Monóvar
(Alicante) 56 viviendas.

Estas premisas coinciden con los dos
grandes conceptos Guía de la Agenda Urbana Europea: la necesidad de
articular políticas integradas y la relevancia de la colaboración entre agentes sociales.

‣ Grupo Francisco Tomás y Valiente
de Borriana (Castellón) 139 viviendas.

Situación de los PINNS a 31 de
diciembre de 2019:

‣ Grupo Pablo Iglesias de Santa Pola
(Alicante) 119 viviendas.

‣ Grupo de Benaguasil (Valencia)
79 viviendas.
‣ Grupo de Massamagrell (Valencia)
44 viviendas.

1. LA MOLETA,
LA VALL D'UIXÓ.
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PROYECTOS EN REDACCIÓN
(LICITACIÓN DE OBRAS PREVISTA
2020)
‣ Grupo Jesús Obrero de la Vall
d'Uixó (Castelló) 16 viviendas.
‣ Grupo La Moleta II de la Vall d'Uixó
(Castelló) 57 viviendas.
‣ Grupo Germanes Mirabal de
Alberic (Valencia) 120 viviendas.
‣ Grupo María Cambrils-Canyar de
Benifaió (Valencia) 35 viviendas.

mejorando estos aspectos, nuestras
viviendas, edificios y entornos serán
más sostenibles y crearemos espacios más agradables donde vivir. De
ahí nuestra participación como socios en dos proyectos europeos en
el marco del programa H2020. En
ambos trabajamos en el desarrollo y
la implantación de diversas medidas
y soluciones de eficiencia energética
destinadas a la edificación de viviendas. Son los denominados: proyecto
HAPPEN y proyecto TripleA-reno. En
ambos EVha colabora con el Instituto
Valenciano de Edificación (IVE).

‣ Grupo Concepción Arenal de
Picassent (Valencia) 131 viviendas.
‣ Grupo de Riba-roja de Túria (Valencia) 104 viviendas.

Dentro de las tareas emprendidas por
EVha en la rehabilitación del parque
público, estamos comprometidos con
la mejora de la eficiencia energética
de nuestros grupos. Sabemos que

106 | MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES EVha 2019


FOTO:
1. GRUPO ASUNCIÓN CRUAÑES
ALMORADÍ.
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PROYECTOS
EUROPEOS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROYECTO
EUROPEO
HAPPEN
HAPPEN es un proyecto dirigido a diferentes instituciones regionales que
pretende, mediante la aplicación de
una perspectiva tecnológica y una política financiera sostenible, estimular el
mercado de viviendas rehabilitadas en
la vertiente mediterránea, tanto públicas como privadas con un consumo
energético casi nulo. HAPPEN reúne
a 13 socios europeos de todo el arco
mediterráneo.
EVha participa en HAPPEN aportando un grupo de viviendas piloto con
el compromiso de aplicar soluciones
constructivas innovadoras en la rehabilitación integral en un edificio de viviendas ubicado en la calle Santa Cruz
de Tenerife de Castelló de la Plana.
Uno de los principales objetivos del
proyecto es conseguir un ahorro energético de hasta el 60%.

En el proyecto de ejecución han incorporado las soluciones técnicas
necesarias para alcanzar el ahorro
energético comprometido en el proyecto europeo. ARG arquitectos, en
coordinación con EVha, IVE y la Universidad de Sevilla, han materializado
en el proyecto del edificio piloto de
Castelló los objetivos HAPPEN.

PROYECTO
EUROPEO
TRIPLEA-RENO
El objetivo del TripleA-reno es mejorar
la eficiencia energética en edificios de
viviendas públicas. Para ello, se analiza el gasto energético de las unidades
familiares y se introducen acciones que
pueden ir desde simples medidas de
campo de comportamiento dirigidas a
residentes, como acciones de rehabilitación más profundas que den lugar a
un importante ahorro energético.

108 | MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES EVha 2019

TripleA-reno reúne 16 socios procedentes de Francia, Italia, Eslovenia,
Hungría, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Portugal y España.
EVha participa como socio aportando
el edificio de viviendas Asunción Cruañes de Almoradí en Alicante, donde se
están poniendo en práctica una serie de
medidas conductuales dirigidas a sus
residentes, en paralelo a mejoras de
pequeño alcance. En el marco de este
proyecto, durante 2019 se ha continuado con el desarrollo de la aplicación
práctica, seleccionando las viviendas
colaboradoras, entrevistando a sus habitantes e instalando varios medidores
de parámetros energéticos.


FOTOS (DE ARRIBA A ABAJO):
1. PROYECTO EUROPEO HAPPEN,
EDIFICIO STA CRUZ DE TENERIFE.
2. PROYECTO EUROPEO TRIPLEA-RENO,
GRUPO ASUNCIÓN CRUAÑES.
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PARQUE
LOGÍSTICO
DE VALENCIA – PLV

Gestionamos el suelo industrial del
PLV para la mejora y la modernización
del sector del transporte, contribuyendo a la implantación de diversas empresas en búsqueda de un equilibrio
social y económico del sector.
El Parque Logístico de Valencia está
emplazado en los términos de Riba-roja de Túria y Loriguilla, cercano
al aeropuerto y junto al enlace de la
A-3 y la A-7.
Su situación estratégica, su calidad
urbanística y la gestión profesional de
la Entidad de Conservación del parque, ha convertido este singular enclave empresarial, en una zona privilegiada y de referencia para el sector
logístico y del transporte.





DOCUMENTOS
(DE ARRIBA A ABAJO):
1. VISTA AÉREA 3D
DEL PARQUE LOGÍSTICO DE
VALENCIA (PLV).
2. EMPLAZAMIENTO Y
DISTANCIAS.
3. SUELO DISPONIBLE.
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Cuenta con una superficie de más de
700.000 m2, de los cuales, 450.000
m2 están destinados a la logística,
y 250.000 m2 al almacenaje y reparación de contenedores vacíos. De
estos 700.000 m2 EVha gestiona directamente 370.000 m2 (el 53%), habiendo adjudicado otros 300.000 m2
a diversos operadores logísticos.

La gestión profesional del PLV se realiza a través de la Entidad Urbanística
de Conservación (EUC-PLV), y bajo el
control público de la Generalitat Valenciana, a través de EVha. En 2018 se
aprobó la ley de gestión, modernización y promoción de áreas industriales
de la Comunidat Valenciana, esta ley
regula la creación de las Entidades
de Gestión y Modernización (EGM).
El objetivo es crear un instrumento
que logre que los titulares de suelo en
áreas industriales colaboren con las
administraciones públicas en la conservación, mantenimiento, ampliación
y mejora de las infraestructuras, dotaciones y servicios en dichas áreas, sin
menoscabo de las responsabilidades y
competencias de las entidades locales
en la financiación de los servicios. En
Asamblea de la EUC-PLV de febrero
de 2019 fue aprobado por unanimidad
la iniciación de los trámites necesarios
para constituirse en EGM-PLV.
El objetivo de EVha sobre estos activos es contribuir desde su gestión a
la consolidación de un nuevo modelo
social, proponiendo y planificando su
explotación con vocación pública.
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EQUIPO HUMANO
DE
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NAYADE CARBÓ

FERNANDO DE CASTRO

RUBÉN PLATERO

JOSÉ MANUEL PÉREZ

FERNANDO LLORET

VALÈNCIA - CORREGERIA

SILVIA BENAVENT

CASTELLÓ DE LA PLANA

LUCIA GARCIA

ANA BELENGUER
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LAURA MARTÍNEZ

VICENTA MARTI

ANA CUEVAS

DAVID PALOP

PILAR RECUERO

AMPARO PALMA

MªJOSÉ MARTÍ

BEGOÑA IGUAL

Mª JOSÉ GONZÁLEZ

MªÁNGELES LUJÁN

VALÈNCIA - AV. LA PLATA

JESÚS GÓRRIZ

MARIBEL CALONGE

FERNANDO MALDONADO

ALEJANDRO RODENAS
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MARIA GUERRAS
CRISTINA VERDÚ
MARCOS MALDONADO

JUAN ANDRÉS LILLO

JUAN FÉLIX GRANJA
ELVIRA MARTÍNEZ

JESÚS ALONSO

MONTSE GARCIA

LUISA SEGURA

JUAN GRAU

JESÚS JEREZ

NIEVES GARCIA

MªÁNGELES RIPOLL

ARNALDO MARTÍNEZ

MARISA MARTÍNEZ

ALACANT
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CONCHA GONZÁLEZ

MARIA FLORES

JAVIER FRANCO

PACO RODRÍGUEZ

PILAR PÉREZ

ERICA ANTÓN

VALÈNCIA - VINATEA

FERNANDO ESTEVE

MªDOLORES SANZ

PEDRO DÍAZ
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JORGE MORENO

CRISTINA SOLAZ

NACHO PAES

ADALGISA CASTILLO

FERNANDO PÉREZ

Mª JOSÉ MARTÍNEZ

JULIA NAVAJAS

CRISTINA MARTÍNEZ

Mª CARMEN MONTEAGUDO

CÉSAR MITFUT

BELÉN OLMOS

VÍCTOR HORNERO

ANTONIA VILLAR

MARIA PÉREZ

CARLOS VIDAL
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LAURA CRESPO

ESPERANZA BARTHELEMY

MARÍA NAVARRO

MERCEDES SANCHIS

ISIDRO NOGUERA

ESTRELLA VALENZUELA

Mª JOSÉ LLORET

NIEVES VERA

EVA JUAN

ESTER QUESADA

MICAELA PONCE

ADELINA BLASCO

FÁTIMA TRIGO

ANA TORRES

MANUELA GONZÁLEZ

DEPARTAMENTOS
SUBDIRECTORA
DE GESTIÓN
PURA PERIS GARCÍA

SERVICIO DE
GESTIÓN DEL
PARQUE PÚBLICO
DE VIVIENDA
Trabajamos principalmente en tres
ejes:
‣ Asignando el mayor número de
viviendas a las familias con menos
recursos, en coordinación con los
servicios sociales municipales, con
la colaboración con el Instituto de
las Mujeres y varias entidades que
fomentan la inclusión social.
‣ Realizando actuaciones para asegurar la adecuada ocupación de las
viviendas por las familias adjudicatarias y coordinar el funcionamiento de
las comunidades en que se integran.
Dentro de estas actuaciones destaca
el desarrollo de programas de mejora
de la convivencia.
‣ Colaborando con la Consellería de
Vivienda y Arquitectura Bioclimática
para la ampliación del parque público
de viviendas.

MARIA JESÚS RODRÍQUEZ

126 | MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES EVha 2019

SERVICIO DE
CONSERVACIÓN
PARQUE PÚBLICO
DE VIVIENDA
Trabajamos principalmente:
‣ Manteniendo y conservando el
parque público de viviendas.
‣ Impulsando la construcción de
nuevas viviendas públicos.
‣ Rehabilitando los grupos de vivienda
a través de planes de intervención integral sostenible (PINNS) y a través de
actuaciones que cuentan con financiación estatal del Plan de Vivienda como
las denominadas áreas de regeneración y rehabilitación urbanas (ARRUS).
Estas actuaciones incluyen además de
la rehabilitación, la reurbanización de
los espacios públicos, la mejora de la
accesibilidad, la eficiencia energética
y la mejora de elementos comunes.
‣ Gestionando el suelo residencial
para la promoción de vivienda social,
el desarrollo del suelo logístico y la urbanización de sectores residenciales.

CARLOS LLÓPIS
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SERVICIO DE
GESTIÓN DE
ACTIVOS PROPIOS
Trabajamos
principalmente:
‣ Desarrollando e implantando medidas de carácter social que facilitan el
acceso a la vivienda a sectores de la
población que, sin estar en situación
de máxima vulnerabilidad, encuentran grandes dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de
mercado. Incentivando la colaboración publicoprivada en la construcción de viviendas sociales en suelo
propiedad de EVha, como es la cesión de suelo a favor de cooperativas
de vivienda.
‣ Ofreciendo suelo industrial en apoyo
a las iniciativas para el desarrollo de la
actividad logística a través de la gestión y explotación de suelo del parque
logístico de Valencia.

DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN

ASESORÍA
JURÍDICA Y RRHH
Aportamos asesoramiento jurídico a todos
los servicios y departamentos de EVha.
Nuestro objetivo principal es garantizar la
seguridad jurídica de la entidad, impulsar
su actividad administrativa y gestionar los
recursos humanos de manera eficiente.

FRANCISCO GUINDAL
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ENRIQUE PASTOR

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA
Damos apoyo técnico a todo el personal de la entidad. Administramos y
mantenemos los servidores corporativos y las telecomunicaciones. Hacemos el análisis, diseño, programación
y mantenimiento de los programas
corporativos creados para mejorar la
actividad específica de EVha.

ECONÓMICA Y
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

Trabajamos para potenciar la visibilidad de EVha en la sociedad y, de este
modo, hacer llegar a la opinión pública la actividad y los proyectos que se
llevan a cabo desde esta entidad.

Desarrollamos principalmente el registro contable de todas las operaciones
que se realizan en la entidad, así como
los recursos financieros disponibles.

Elaboramos y hacemos seguimiento de la ejecución del presupuesto
de EVha, gestionamos y tramitamos
los correspondientes tributos y tasas
municipales, y nos encargamos de la
emisión de la facturación periódica de
las varias actividades acometidas por
EVha.

ANA BELENGUER

MIGUEL PÉREZ

ENCARNA ANDÚJAR

DEPARTAMENTO
DE PRENSA

INMACULADA ESCRIBÁ
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EQUIPO
DE REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA

Pura Peris
Ana Belenguer

Carles Prats
Jorge López
Joan Roig

FOTOGRAFÍAS EXTERIORES

FOTOGRAFÍA

COORDINACIÓN
GRÁFICA

FOTOGRAFÍAS EQUIPO HUMANO

María Flores

Caixa Fosca

DISEÑO

MAQUETACIÓN

Helena Olcina Amigo
Helga Ambak

ILUSTRACIÓN
Helga Ambak
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