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Laura Soto
Directora General de l’Entitat Valenciana 
d’Habitatge i Sòl (EVha)

La política d’habitatge social és 
un servei de gran interés general 
i així és tractat pel Govern va-
lencià. Prova d’això és el treball 
generat per l’Entitat Valenciana 
d´Habitage i Sòl (EVha) al llarg de 
2018, un any de gran activitat en 
què s’han posat en marxa impor-
tants projectes que converteixen 
l’habitatge en un vertader bé so-
cial i que mostrem, a grans trets, 
en aquesta memòria.

A l’inici de la legislatura, la Con-
selleria d’Habitatge, Obres Pú-
bliques i Vertebració del Territori 
va formalitzar una sèrie d’acords 
per a la rehabilitació d’edificis, 
reurbanització d’espais públics 
i una sèrie de grups d’habitatge 
de promoció pública, amb el nom 
d’ARRU, per a afavorir la seua re-
cuperació urbana, social i econò-
mica. Després d’anys de treball, 
durant aquest 2018 EVha mate-
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rialitzava algunes d’aquestes ini-
ciatives i es posaven en marxa, 
per primera vegada, les obres 
d’alguns d’aquests ARRU en els 
grups de La Coma a Paterna, Sant 
Llorenç a Castelló de la Plana i 
Sota Vies a Sagunt.

La reparació d’habitatges públics 
i propietat d’EVha per a poste-
riorment adjudicar-los, la millora 
d’elements i espais comuns, la re-
paració de reclamacions dels resi-
dents... han sigut múltiples les tas-
ques realitzades en aquest temps. 
Unes accions que han sigut possi-
bles gràcies al gran esforç inversor 
d’un Consell que ha situat l’habi-
tatge en primera línia d’acció.

Un dels punts que m’agradaria 
destacar en aquesta memòria és 
l’impuls que durant aquest any 
EVha, juntament amb l’Institut 
Valencià de l’Edificació (IVE), ha 
realitzat amb la posada en marxa 
dels projectes europeus HAPPEN 
i Triple Reno A Reno.

Es tracta de projectes dirigits a di-
ferents institucions regionals que 
pretenen, mitjançant l’aplicació 
d’una perspectiva tecnològica i 
una política financera sostenible, 
estimular el mercat d’habitatges 
rehabilitats, tant públics com pri-
vats, amb un consum energètic 
quasi nul.

Un treball que es desenvolupa a 
la Comunitat i que durant 2018 
s’ha compartit amb els socis par-
ticipants en trobades i fires cele-
brades a Milà, Atenes, Brussel·les, 
Ljubljana i Sofia. Des d’ací m’agra-
daria sensibilitzar sobre la impor-
tància que té fer un ús eficient 
de l’energia, així com enfortir la 
cooperació de totes les persones 
que utilitzen un edifici perquè,  
interioritzant els coneixements, 
puguen després exportar-los a 
altres àmbits de la vida.

També volia incidir en la políti-
ca d’habitatge d’aquest Consell i 
com, des d’EVha, orienta la seua  
mirada cap a les persones i els 
col·lectius més vulnerables. Fruit 
d’això s’han posat en marxa línies 
d’acció que se centren en actua-
cions concretes, emmarcades en 
els següents eixos estratègics: 
garantir l’accés a l’habitatge, fo-
mentar habitatges en règim de 
lloguer, mobilitzar els habitat-
ges buits, impulsar un model so-
cial de rehabilitació i millorar les 
condicions de l’habitatge exis-
tent, propiciar un entorn inclusiu, 
adaptar l’habitatge a les noves 
necessitats i millorar la gestió, la 
coordinació i la informació.

Dins de les accions dutes a ter-
me en el parc públic d’habitatges 
de la Generalitat, he de ressaltar 

el Programa d’intervenció integral 
sostenible (PIIN) que EVha està 
desenvolupant en el grup Sant 
Llorenç a Castelló de la Plana i 
que en 2018 va obtindre l’accèssit 
en la categoria de “Millor actua-
ció en l’àmbit de l’administració 
i gestió del parc social d’habi-
tatges” dels premis de l’Associa-
ció Espanyola de Gestors Públics 
d’Habitatge i Sòl (AVS).

Una actuació conjunta que busca 
recuperar la dignitat d’un barri 
abandonat durant molts anys per 
l’administració i que mostra com 
la cooperació i voluntat pot do-
nar lloc a un entorn i convivència 
més agradable.
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Equip  
Humà
de l’Entitat 
Valenciana 
d’Habitatge i Sòl

Seu de EVha, Carrer Vinatea, València

6

En finalitzar 2018, l’Entitat 
Valenciana d´Habitatge i 
Sòl (Evha) compta amb un 
equip de 158 treballadors 
distribuïts en les cinc seus 
de l’entitat:

A València (carrer Vinatea, 14; 
avinguda de la Plata, 50B; carrer 
Corretgeria; 37); a Alacant (carrer 
Girona, 4); i Castelló de la Plana 
(Av. dels Germans Bou, 47). 

A través d’uns gràfics, presentem 
la distribució dels treballadors i 
treballadores de l’entitat, tenint 
en compte una sèrie d’estàndards:
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Titulació superior  
i mitjana

Personal administratiu  
i altres

Direcció General  
i Subdirecció

Comandament intermedi

(10)(11)

47,652,4

(1)(1)

5050

(21)(26)

4555

(39)(54)

4258

Distribució de 
l’equip humà d’EVha 
per categories 
professionals

5728,9

1,212,9

Dones Homes Dones Homes

Dones Homes Dones Homes

Titulació 
Superior i 
Mitjana (47)

Personal 
Administratiu 
i Altres (93)

Comandament 
Intermedi
(21)

Direcció 
General i 

Subdirecció
(2)
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Consell de Direcció de EVha  
de desembre de 2018

Composició del consell 
de Direcció de l’Entitat 
Valenciana d’Habitatge  
i sòl a 31 de desembre  
de 2018

Consell de Direcció 
EVha

(6)(3)

66,633,3
Dones Homes
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1r) La Presidència, al seu torn, ho 
serà del Consell de Direcció, co-
rrespondrà a la persona titular de 
la conselleria d’adscripció. 

2n) El Consell de Direcció, òrgan 
col·legiat de govern i control de 
l’Entitat. La composició del Con-
sell de Direcció a 31 de desembre 
de 2018 és la següent: 

President/a: 
Sra. María José Salvador 
Rubert
Persona titular de la Presidència 
de l’Entitat.

Vicepresident/a: 
Sr. José Luis Ferrando 
Calatayud 
Persona titular de la secretaria 
autonòmica competent en ma-
tèria d’habitatge, obres públiques 
i vertebració del territori.

Secretari/ària:
Sr. Francesc de Borja 
Signes Núñez
Persona titular de la Sotssecreta-
ria de la conselleria d’adscripció.

Vocal: 
Sr. Miguel Soler Gracia 
Persona en representació de la 
conselleria amb competències en 
matèria d’educació, designada pel 
seu titular, i amb rang mínim de 
director/a general.

Vocal: 
Sra. Blanca Marín Ferreiro
Una persona en representació de la 
conselleria en matèria d’indústria, 
designada pel seu titular, i amb 
rang mínim de director/a general.
 
Vocal: 
Sr. Carlos Domingo Soler
La persona titular de la direcció ge-
neral competent en matèria d’obres 
públiques, transport i mobilitat.

Vocal: 
Sr. Rafael Briet Seguí
Persona titular de la direcció ge-
neral competent en matèria d’ha-
bitatge, rehabilitació i regenera-
ció urbana.

Vocal: 
Sr. Juan Ángel Poyatos León
Persona en representació de la 
conselleria amb competències en 
matèria de sector públic empresa-
rial, designada pel seu titular, i amb 
rang mínim de director/a general.

Vocal: 
Sra. Clara Ferrando Estrella
Persona en representació de la 
conselleria competent en matèria 
d’hisenda, designada pel seu titu-
lar, i amb rang mínim de direc-
tor/a general.
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Seu de EVha al carrer Corretgeria  
de València
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Seu de EVha al carrer Corretgeria  
de València
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Seu de EVha a Alacant
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Seu de EVha a Alacant
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Seu de EVha en l’avinguda de la Plata  
de València



15 M
e

m
ò

ri
a

 A
n

u
a

l d
’A

c
ti

v
it

a
ts

 E
V

h
a

 2
0

18

Seu de EVha en l’avinguda de la Plata  
de València
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Seu de EVha al carrer Vinatea de València



2.
GESTIÓ DEL  
PARC PÚBLIC 
D’HABITATGES  
DE LA  
GENERALITAT
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Gestió del  
parc públic 
d’habitatges  
de la  
Generalitat

Grup d’habitatge públic de Riba-roja  
de Túria

20
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ges buits, impulsar un model so-
cial de rehabilitació, propiciar un 
entorn inclusiu, adaptar l’habitat-
ge a les noves necessitats i millo-
rar la gestió i la informació.

EVha gestiona el parque públiEVha 
gestiona el parc públic d’habitatge 
de la Generalitat que ascendeix a 
14.811 immobles, dels quals 12.696 
són habitatges socials.

L’habitatge ha de ser una 
de les principals prioritats 
en les polítiques dels 
governs, per a reforçar el 
dret de les persones a un 
habitatge digne i adequat 

És per això que la política d’habi-
tatge del Consell ha sigut una fe-
rramenta per a propiciar la cohe-
sió social i orientar la seua mirada 
cap a les persones concretes i els 
grups socials més vulnerables. 
Una política per a reconduir les 
ineficàcies i deficiències de l’ac-
tual mercat i atendre les necessi-
tats reals dels ciutadans.

En aquesta legislatura, el dret a 
l’habitatge ha tingut un avanç es-
pectacular gràcies a la nova Llei 
2/2017, de 3 de febrer, per la fun-
ció social de l’habitatge a la Co-
munitat Valenciana. Una llei que 
crea el marc legislatiu necessari 
per a poder avançar cap a la con-
formació d’un servei públic d’ha-
bitatge de qualitat.

Per a fer efectiu aquest dret, s’han 
desenvolupat línies d’acció que se 
centren en actuacions concretes, 
entre les quals destaquen: facili-
tar l’accés a l’habitatge, fomentar 
el lloguer, mobilitzar els habitat-

Detall del grup Sant Llorenç de Castelló
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Infografía o foto

tats en els pagaments, segons els 
ingressos de cada família.

Per al correcte desenvolupament 
d’aquests PINNs és fonamental 
implicar i fer partícips els veïns 
mitjançant reunions on conéixer 
les seues opinions, necessitats 
i donar-los a conéixer, entre al-
tres, diferents solucions que 
EVha els ofereix per a regularit-
zar la seua situació.

La Generalitat ha creat un ins-
trument de gestió social per al 
desenvolupament de les inter-
vencions de millora al parc públic 
d’habitatge. Es tracta dels progra-
mes d’intervenció integral soste-
nible (PINNS). El seu objectiu és 
millorar la convivència veïnal, fa-
cilitar els processos d’integració 
social d’aquelles persones que ho 
necessiten, previndre la formació 
de guetos i prendre responsabili-

Programes 
d’Intervenció 
Integral Sostenible 
(PINNs)

Edifici d’habitatges d’Alfafar
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Els PINNs contenen plans de nor-
malització que inclouen la regu-
larització d’ocupacions en habi-
tatges públics en els casos que 
siga possible, la constitució de 
comunitats veïnals, ajornaments 
de deute, bonificació o subsidi de 
rendes. També disposen d’aten-
ció social en col·laboració amb 
els ajuntaments, inversió en la 
reparació d’habitatges desocu-
pats i en elements comuns.

Durant l’any 2018 Evha ha rea-
litzat diverses actuacions en 70 
programes coordinats amb els 
ajuntaments: 38 són plans de 
normalització, 2 són plans d’in-
tervenció urgent i 26 PINNs. Ate-
sa la complexitat d’alguns dels 
PINNs, que compten amb un ele-
vat nombre d’habitatges i comu-
nitats veïnals, es desenvolupen 
a través de plans directors. És 
el cas dels grups de la Coma de 
Paterna, Els Palmerars d’Elx, Ba-
rri del Carme d’Alacant o el grup 
Miguel Hernández.

Línies d’actuació incloses en els 
PINNs

1. Comprovació de 
l’ocupació dels immobles

Pla d’erradicació de noves 
ocupacions

L’ocupació il·legal és un dels greus 
problemes del parc públic. Per 
això, en 2018 s’ha continuat amb 
la política iniciada en 2015 de no 
tolerar noves ocupacions il·legals 
en habitatges socials, ja que vul-
neren els drets de les persones 
que estan registrades en la llis-
ta de demandants d’habitatges. A 
més, impedeixen l’adequació i re-
habilitació de l’habitatge i supo-
sen un risc per falta de seguretat 
per als seus ocupants i la resta 
de la comunitat veïnal, ja que so-
len estar enganxats il·legalment al 
subministrament elèctric.

Per a previndre i intentar mini-
mitzar aquest tipus d’ocupacions 
s’ha intensificat la col·laboració 
amb els serveis socials munici-
pals per a buscar la millor alter-
nativa habitacional per al cas de 
persones o famílies en risc ex-
trem d’exclusió social.

Durant 2018 s’han detectat 170 
noves ocupacions al parc públic 
d’habitatges, i s’han iniciat els co-
rresponents expedients adminis-
tratius per al seu desallotjament, 
sempre amb el coneixement i la 
participació dels serveis socials 
del municipi corresponent.

Programa de legalització d’ocu-
pants sense títol

L’actual Consell va determinar no 
permetre noves ocupacions il·le-
gals en habitatges socials i actuar 
enfront de les ocupacions pos-
teriors a juliol de 2015. No obs-
tant això, tampoc podia continuar 
ignorant la situació de famílies 
que en legislatures anteriors 
van convertir els habitatges pú-
blics abandonats en la seua llar. 
Per aquest motiu la Conselleria 
d’Habitatge va crear una resolu-
ció que regularitzara la situació 
d’aquestes famílies si, una vega-
da estudiat el seu cas, complien 
les condicions per a ser adjudica-
taris d’un habitatge social i una 
sèrie de criteris com demostrar 
que s’han integrat en la comuni-
tat veïnal. En 2018 es va iniciar la 
regularització de 128 famílies que 
es trobaven en aquesta situació.
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Un dels principals problemes que 
afecten els residents en habitatge 
públic és la morositat. La falta de 
recursos econòmics dificulta el pa-
gament dels seus lloguers socials. 
Per aquest motiu des de l’admi-
nistració autonòmica es plantegen 
una sèrie de mecanismes que els 
ajuden. Entre les accions posades 
en marxa destaquen:

Campanyes informatives

EVha organitza reunions en grups 
d’habitatge per a explicar les me-
sures del Consell per a ajudar les 
persones que tenen dificultats 
per a fer front al pagament de les 
seues rendes. 

En aquestes s’informa de les 
bonificacions a les quals poden 
acollir-se tenint en compte la si-
tuació socioeconòmica actual de 
la unitat familiar. En 2018, EVha 
va bonificar 1.568 famílies, la qual 
cosa els va permetre adequar les 
quotes de lloguer a la seua capa-
citat econòmica.

En aqueixes reunions també se 
les ha informat de la possibilitat 
de subscriure acords d’ajorna-
ment del deute per impagament 
de rendes o despeses a les co-
munitats veïnals, ajustant-lo a la 
seua situació. En aqueix any, prop 
de 700 famílies de la Comunitat 

Recuperació de titularitat per no 
ús, falta de títol o renúncia

Hi ha habitatges del parc públic 
que, o bé han sigut abandonats 
pels seus adjudicataris o estan 
ocupats per persones diferents 
dels titulars del dret. Per a recu-
perar la titularitat d’aquests ha-
bitatges, al llarg de 2018 es van 
iniciar 189 expedients adminis-
tratius. A més, també es van tra-
mitar 105 renúncies per part dels 
adjudicataris.

Nou programa per a la regularitza-
ció del subministrament elèctric

La crisi econòmica dels últims 
anys ha multiplicat el nombre 
d’enganxaments il·legals detec-
tats en els habitatges de parc 
públic, la qual cosa suposa un 
greu risc per a la seguretat de les 
persones que realitzen aquestes 
actuacions, per a tercers i per a 
les instal·lacions dels immobles.

Per a buscar una solució consen-
suada i oferir possibilitats reals 
als adjudicataris dels habitatges 
de parc públic de poder regula-
ritzar la seua situació respec-
te dels subministraments elèc-
trics, en 2018 s’ha implementat 
un protocol de col·laboració amb 
IBERDROLA que permetrà facili-

tar la legalització del subminis-
trament de moltes famílies. Les 
actuacions a càrrec d’EVha han 
consistit a facilitar informació in-
dividualitzada als veïns sobre la 
possibilitat d’adherir-se al Progra-
ma de regularització, la qual cosa 
els permet regularitzar els submi-
nistraments i minimitzar la san-
ció per l’enganxament, que poden 
abonar d’una manera assequible.

El programa s’ha iniciat en al-
guns grups d’habitatges de pro-
moció pública. En la província de 
Castelló en el grup Sant Llorenç 
a Castelló de la Plana. En la pro-
víncia de València en les pobla-
cions d’Alfafar, Alberic, Riba-ro-
ja, Picassent, Tavernes Blanques, 
Paiporta i a Paterna, part del grup 
de la Coma.

2. Estratègies enfront de la 
morositat i mecanismes de 
suport social

El Consell desenvolupa accions 
que responen a la voluntat i com-
promís de consolidar un model de 
polítiques que done resposta a les 
necessitats derivades de les situa-
cions de vulnerabilitat, precarietat 
i exclusió social. Unes polítiques 
que requereixen d’una manera es-
pecial la col·laboració de l’admi-
nistració local, principalment dels 
seus serveis socials.
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Recuperació de titularitat per 
falta de pagament

En algunes ocasions, hi ha famí-
lies que no compleixen amb les 
seues obligacions contractuals, 
malgrat els mecanismes propor-
cionats. Després d’estudiar el cas 
de forma individualitzada junt 
amb els serveis socials, s’han 
iniciat primers expedients per 
a resoldre el contracte per falta 
de pagament injustificat. En 2018 
s’han iniciat 213 expedients de 
resolució contractual.

Cal tindre en compte que EVha 
no pot eludir la seua responsa-
bilitat social en aquests casos, 
ja que l’incompliment d’aquestes 
famílies provoca un perjudici a 
la resta de residents que sí que 
compleixen l’acordat. 

Programa de canvi de règim 
contractual

En els casos d’elevada morositat 
en habitatges cedits en compra-
venda, s’han iniciat 52 proces-
sos de canvi del règim de cessió 
de compravenda a lloguer. Amb 
aquest programa les famílies po-
den continuar en el seu habitatge 
inicial, amb un arrendament ajus-
tat a les seues possibilitats.

es van acollir a aquesta figura, 
que els ha permés, en molts ca-
sos juntament amb la bonifica-
ció dels rebuts, adaptar els pa-
gaments a les seues possibilitats 
econòmiques. L’import total de 
les actes de reconeixement de 
deute signades en aqueix any va 
ser de més de 2 milions d’euros.

Requeriments de pagament

L’elevat índex de morositat en els 
grups d’habitatge públic obliga a 
organitzar campanyes periòdiques 
de requeriment de pagament dels 
deutes contrets. En 2018 es van 
realitzar 1.200 requeriments per 
valor de 3,6 milions d’euros.

Plans d’intervenció 
individualitzada

Conscients de les dificultats 
que tenen moltes famílies per 
a complir les seues obligacions 
contractuals, EVha i els serveis 
socials municipals programen re-
unions individualitzades amb les 
famílies per a estudiar el seu cas 
concret i orientar-les per a valorar 
la solució més idònia. En aqueix 
any es van convocar 1.784 famílies 
a aquestes reunions, a les quals 
finalment van assistir 1.314.

Edificis del grup Tomàs i Valiente  
de Borriana
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Habitatges públics a Paiporta
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Compromís social: Pla 
d’acompanyament per a 
l’accés al grup 

Per a EVha és fonamental que les 
famílies que arriben a un grup 
d’habitatge públic se senten in-
tegrades. Per això, ha creat un 
compromís social que suposa un 
pla d’acompanyament per a faci-
litar la seua inserció i crear una 
adequada convivència veïnal.

Col·laboració especial per a 
la inclusió social

La inclusió social es concep com 
una resposta de l’administració 
pública davant les necessitats so-
cials com un procés que assegura 
que aquelles persones en risc de 
pobresa i d’exclusió augmenten 
les seues oportunitats per a gau-
dir d’unes condicions de vida i de 
benestar que es consideren nor-
mals en la societat en què viuen. 
Per a fer efectiu aquest dret, du-
rant 2018 EVha ha col·laborat amb 
les següents entitats:

Adjudicació d’habitatges 
reparats 

Les polítiques socials per a aten-
dre els col·lectius amb més ne-
cessitats per raons socials i 
econòmiques s’ha convertit en 
una de les grans prioritats d’un 
Consell que pensa en les perso-
nes que pitjor ho passen a l’hora 
de definir les seues polítiques en 
l’àrea d’habitatge.

En 2018 s’han adjudicat 253 ha-
bitatges socials reparats (23 a 
Castelló, 212 a València i 18 a Ala-
cant), dels quals 25 van ser des-
tinats a víctimes de violència de 
gènere i uns altres 14 a famílies 
que havien perdut la seua llar a 
causa d’una execució hipotecària. 

Les adjudicacions es realitzen 
sempre en estreta col·laboració 
amb els ajuntaments, que són 
els que coneixen les necessitats 
reals dels seus veïns. Tant és així 
que en aqueix any es van atendre 
19 sol·licituds d’urgència, a pro-
posta dels serveis socials.

Adjudicació 
D’habitatges 
Reparats i Pla 
D’acompanyament 
Social
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Institut Valencià de les Dones

El conveni signat entre totes dues 
institucions ha donat com a re-
sultat l’adjudicació, de manera 
excepcional, de deu habitatges 
a dones en risc d’exclusió social, 
entre les quals hi ha víctimes de 
violència de gènere.

Fundació RAIS

Aquesta iniciativa, destinada per a 
persones que viuen al carrer, pre-
tén facilitar-los un habitatge amb 
la finalitat d’ajudar-los a fer un gir 
positiu a la seua vida. Les perso-
nes acollides a aquest programa 
també reben ajuda professional. 
En 2018, EVha ha destinat tres ha-
bitatgesal programa Housing First.
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Coordinació d’actuacions 
de millora d’elements 
comuns

En aquells grups d’habitatge  
públic en els quals la Generali-
tat té un percentatge de propie-
tat inferior al 50%, EVha mitjança 
amb les comunitats de propie-
taris per a elaborar actuacions 
de millora d’elements comuns.  
Durant l’any 2018 es van dur a 
terme 55 actuacions. 

Normes de convivència 

La convivència saludable, pacífi-
ca i harmònica, a més de suposar 
un dret per a un ús satisfactori 
dels habitatges posats a disposi-
ció per part de la Generalitat, re-
presenta una condició fonamen-
tal perquè la resta d’elements 
que componen un edifici funcio-
ne. Des d’EVha aqueix aspecte 
s’ha considerat una prioritat i, en 
aquest sentit, desenvolupa pro-
grames específics per a afavorir 
una convivència dirigida als resi-
dents d’habitatge públic.

En el 2017 es va iniciar una ac-
tuació dirigida a dotar les co-
munitats veïnals del reglament 
de règim interior, que ha de ser 
aprovat per junta, regula els de-
talls de la convivència i l’ade-
quat ús dels serveis i elements  

Durant 2018, EVha ha mantingut 
410 reunions amb comunitats de 
veïns de grups d’habitatge públic 
per a ajudar-los en la gestió de 
l’edifici, de les quals, 238 correspo-
nen a la província de València, 87 a 
la de Castelló i 85 a la d’Alacant.

Es tracta d’un servei que ofereix 
la Generalitat per a atendre les 
necessitats dels veïns i ajudar a 
resoldre els problemes existents. 
Aquestes trobades també ser-
veixen per a fomentar el respecte 
i la convivència veïnal i conscien-
ciar de la importància que té l’ús 
responsable tant de l’habitatge 
de la qual són adjudicataris, com 
dels elements comuns de la finca 
on resideixen.

Gestió de despeses de 
comunitat 

Des de l’entitat també es dona 
suport al funcionament de les co-
munitats realitzant requeriments 
de pagament de les despeses de 
comunitat a les persones adjudi-
catàries que no compleixen les 
seues obligacions. En 2018 es van 
tramitar pagaments per un im-
port pròxim a 360.000 euros i es 
van realitzar més de 1.300 reque-
riments a les famílies que mante-
nien deutes amb les comunitats.

Coordinació 
de Comunitats 
Veïnals
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Recuperació de la gestió d’as-
censors i/o subministrament 
elèctric en grups amb propietat 
majoritària

En 2018, en alguns grups, l’elevada 
morositat comunitària ha posat en 
risc tant la seguretat com l’acces-
sibilitat dels edificis. Per això des 
d’EVHA s’han iniciat actuacions 
per a garantir-la: d’una banda, s’ha 
elaborat un programa de recupe-
ració del manteniment d’ascen-
sors que prèviament ha sigut ana-
litzat i aprovat en cada comunitat; 
d’altra banda s’ha revelat requisit 
previ l’existència d’un contracte 
de subministrament elèctric ade-
quat i permanent, que no està 
condicionat a la disponibilitat de 
fons de la comunitat.

comuns de l’edifici. Durant el 2018 
es van aprovar 39 reglaments.

Projecte socioeducatiu per 
a la convivència amb l’UJI 
en el grup Sant Llorenç de 
Castelló

Durant 2018 s’ha desenvolupat el 
projecte socioeducatiu per a la 
convivència, iniciat en 2017, que ha 
comptat amb la col·laboració d’es-
tudiants de grau en treball social 
que realitzen pràctiques univer-
sitàries en EVha i amb estudiants 
de la Universitat Jaume I que fan 
tasques de voluntariat i que resi-
deixen en el grup Sant Llorenç. 

Es tracta d’un programa pilot que 
consisteix en la redacció d’unes 
noves normes de convivència 
acceptades i reconegudes per 
la majoria del veïnat que pro-
mouen la integració, el respecte 

als béns públics, la correspon-
sabilitat, potenciant el benestar 
social i afavorint el desenvolupa-
ment d’actuacions de millora de 
la convivència entre els residents.
 
Actuacions excepcionals 
incloses en PINNs

PINN urgent d’Alfafar

Els problemes específics (ocu-
pacions il·legals, vandalisme en 
habitatges i elements comuns, 
problemes d’inseguretat, ele-
vada morositat, enganxaments 
il·legals al subministrament elèc-
tric...) que esdevenen en el grup 
d’habitatge públic Avinguda Reis 
Catòlics d’Alfafar ha fet que des 
d’EVha s’haja desenvolupat un Pla 
urgent d’intervenció social.

Ja en 2016, EVha va contractar 
el servei d’un administrador per 
a recuperar la gestió de les qua-
tre comunitats que componen el 
grup. La seua actuació ha servit 
per a reduir costos, optimitzar 
les despeses i millorar notable-
ment tant la morositat com la 
conscienciació social dels veïns. 
Aquesta situació ha provocat que 
en 2018 s’haja renovat la contrac-
tació per a tres anys, prorrogables 
per uns altres dos més, moment a 
partir del qual la comunitat haurà 
de fer-se càrrec del cost.



32

buscar la solució més òptima als 
seus problemes.

Premi de Gestió del Parc Públic: 
Grup Sant Llorenç de Castelló

El Programa d’intervenció inte-
gral sostenible que EVha està 
desenvolupant en el grup d’habi-
tatges públics de Sant Llorenç a 
Castelló de la Plana va obtindre 
el maig de 2018 l’accèssit en la 
categoria de “Millor actuació en 
l’àmbit de l’administració i gestió 
del parc social d’habitatges” dels 
premis de l’Associació Espanyola 
de Gestors Públics d’Habitatge i 
Sòl (AVS).

La intervenció en el grup de Sant 
Llorenç té com a objectiu la recu-
peració social i física dels habitat-
ges i de l’entorn del grup, d’acord 
amb els eixos prioritaris que mar-
ca l’Agenda Urbana Europea.

Aquesta actuació es desenvolupa 
no solament des del punt de vista 
de solució habitacional, sinó de 
millora de l’entorn urbà, sosteni-
bilitat social i mediambiental que 
reflecteix un clar model de coo-
peració. Tot això és resultat del 
treball coordinat entre la Gene-
ralitat, l’Ajuntament de Castelló, 
la Universitat Jaume I, el Ministeri 
de Foment i la Unió Europea.

Des d’EVha es realitza una aten-
ció ciutadana tant als residents 
d’habitatge públic com a aquelles 
persones que estan interessa-
des a accedir a un habitatge de 
la Generalitat. En aqueix any les 
Oficines d’Atenció al Públic van 
atendre 48.002 consultes (25.257 
presencials en les oficines i 
22.745 telefòniques).

A més, es realitza una atenció 
personalitzada en els grups d’ha-
bitatge públic. Tècnics d’EVha es 
desplacen als edificis per a fer 
un seguiment de les necessitats 
de les famílies i les comunitats 
veïnals que ho requereixen. En 
aqueix any l’entitat va citar 1.152 
famílies per a tindre amb elles 
reunions individualitzades en les 
quals tractar el seu cas concret i 

Atenció  
Ciutadana  
i altres mesures 
destinades a  
afavorir la 
Sostenibilitat  
Social



33 M
e

m
ò

ri
a

 A
n

u
a

l d
’A

c
ti

v
it

a
ts

 E
V

h
a

 2
0

18

Blocs d´habitatges del grup Sant Llorenç
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per import equivalent al cent per 
cent de la quantia repercutida en 
concepte de l’IBI.

Ampliació del Parc Públic d’habi-
tatges a través del dret de tan-
teig i retracte

L’article 24 de la Llei 2/2017, de 3 
de febrer, per la funció social de 
l’habitatge de la Comunitat Valen-
ciana estableix un sistema d’ob-
tenció d’habitatges privats per a 
posar-los en lloguer mitjançant, 
entre altres procediments, l’exer-
cici dels drets de tanteig i retrac-
te que té la Generalitat en virtut 
del que es preveu en els articles 
51 a 53 de la Llei 8/2004, d’habi-
tatge de la Comunitat Valenciana.

A més, la Llei 27/2018, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals, de 
gestió administrativa i financera i 
d’organització de la Generalitat, 
va introduir modificacions en el 
règim legal de l’exercici dels drets 
de tanteig i retracte que allarga-
va el període de temps durant el 

Mitjançant aquest pla integral es 
busca la cohesió social, econò-
mica i territorial, al mateix temps 
que es pretén recuperar la dig-
nitat d’un barri que durant anys 
ha estat abandonat. Per aquest 
motiu les accions desenvolupa-
des es dirigeixen a la millora de 
la convivència veïnal, el respecte 
als béns públics, i la correspon-
sabilitat de cada veí del grup. Tot 
això per a crear un marc procliu a 
la inserció, la participació, la for-
mació i l’ocupació.

Per a reforçar la implicació dels 
veïns en la transformació del 
grup, es compta amb la participa-
ció d’estudiants de la Universitat 
Jaume I en el programa Pisos So-
lidaris. Són joves que resideixen 
gratuïtament en habitatges ce-
dits per EVha i que fan tasques 
de voluntariat en el barri.

Accions per a reduir Impos-
tos a adjudicataris d’Habitatges  
Públics (Ibi)

La legislació autonòmica i esta-
tal estableix que els adjudicataris 
d’habitatge públic estan obligats 
al pagament de l’Impost de Béns 
immobles (IBI). Aquesta regulació 
portava a la incongruència que, en 
moltes ocasions, l’arrendatari que 
tenia la seua renda bonificada per 
la seua mala situació econòmica, 
havia de pagar en concepte d’IBI 
una quantitat equivalent a un any 
de lloguer.

Per això, encara que la normativa 
vigent obligava a la Generalitat a 
la repercussió de l’IBI a l’arrenda-
tari, raons d’interés social acon-
sellaven establir un mecanisme 
de naturalesa no tributària que 
compensara la repercussió de la 
quota líquida de l’IBI en casos 
d’arrendament d’habitatges de 
promoció pública de la Genera-
litat Valenciana. Aquest meca-
nisme consisteix en la reducció 
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qual l’Administració podrà exerci-
tar els drets de tanteig i retracte 
sobre els habitatges de promoció 
pública, o subjectes a qualsevol 
règim de protecció pública.

Durant 2018 es van tramitar 144 
expedients de tanteig a la Comu-
nitat. Finalment, es va efectuar el 
dret de tanteig en cinc transmis-
sions d’habitatges.

Habitatges públics a Alcoi
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GESTIÓ 
D’ACTIUS 
PROPIS 
D’EVha
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Gestió 
d’actius 
propis 
d’EVha
Gestió 
d’habitatges 
propietat d’EVha

38

Habitatges propietat de EVha en Lliria
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Pla d’ocupació 
d’habitatges

Al inici de la legislatura, el Consell 
es va trobar que un gran nombre 
d’habitatges protegits propietat 
de Evha romanien buits durant 
anys. Aquesta situació va moti-
var que es posaren en marxa una 
sèrie de mesures que propiciaren 
l’ocupació d’aquests immobles, en 
coordinació amb els ajuntaments:

-Actualització de preus de llo-
guer a través d’estudis individua-
litzats de cada edifici

-Adequació de les rendes en con-
tractes ja vigents

-Augmentar els períodes de carèn-
cia en els contractes de lloguer per 
a compensar part de les altes dels 
subministraments

Disposar de un habitatge digne 
és un dret bàsic en una societat 
justa. Tanmateix, les tendències 
del mercat impedeixen que una 
part de la població puga accedir 
a un habitatge digne i assequi-
ble. Un problema que no sola-
ment concerneix els col·lectius 
en risc d’exclusió social. També 
un segment de la ciutadania que, 
malgrat disposar de recursos, no 
pot fer front als preus actuals del 
mercat lliure.

En aquest context, resulta impres-
cindible que els organismes pú-
blics duguen a terme polítiques per 
a defensar aquest dret fonamental 
i en aqueix sentit, des d’EVha s’han 
adoptat mesures al seu parc propi 
d’habitatges. Un parc que, a data 
de 31 de desembre de 2018, estava 
format per 1.071 habitatges en llo-
guer i 296 en venda, distribuïts en 
tot el territori de la Comunitat.

Mesures:

Pla de lloguer assequible

Durant 2018 han conviscut el 2n i 
3r Pla de lloguer assequible, que 
suposa la reducció dels lloguers 
dels habitatges propietat d’EVha 
en funció de les circumstàncies 
econòmiques de les famílies, te-
nint en compte els ingressos de 
la unitat, el nombre de membres 
i la ubicació geogràfica de l’immo-
ble. En aqueix exercici 315 famílies 
s’han beneficiat d’aquesta mesura.

Edifici de EVha a Montcada
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Vista de l’edifici construït a La Nucia
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Com a resultat d’aquestes mesu-
res, que inclouen també la millo-
ra i reparació d’habitatges i ele-
ments comuns, de forma gradual 
s’ha aconseguit un grau d’ocupa-
ció del 74,7% d’aquests habitat-
ges (800) enfront del 56,4% (604) 
de l’any 2015.

Modificació del règim d’ús

Per a facilitar l’accés als habitat-
ges d’EVha, es va modificar l’ús 
d’aquells que estaven en venda, 
per a passar-los a lloguer o llo-
guer amb opció a compra, segons 
les necessitats del municipi on 
estigueren situats. Durant 2018, 
s’ha ampliat el règim d’ús de ven-
da a lloguer de 78 habitatges. A 
més, des de l’aplicació d’aquesta 
mesura, s’ha modificat l’ús a 309 
habitatges i s’ha aconseguit ocu-
par 144 immobles, la qual cosa 
suposa un 62% del total.

Aplicació de criteris 
socials en adjudicacions 
d’habitatges

La ferma voluntat de marcar un 
abans i un després en la política 
d’habitatges de la Comunitat ha 
fet que els seus representants as-
sumisquen responsabilitats i ha-
gen adoptat mesures noves enca-
minades a la possibilitat d’accedir 
a un habitatge digne.

Una d’aquestes va ser la Resolu-
ció de la consellera de 16 de juny 
de 2017 de la Conselleria d’Habi-
tatge, Obres públiques i Vertebra-
ció del Territori que va establir els 
nous criteris de valoració de les 
sol·licituds per a accedir als habi-
tatges protegits propietat d’EVha. 

A més de complir els requisits per 
a residir en un habitatge protegit, 
es prioritza, entre altres, col·lec-
tius com ara víctimes de violèn-
cia de gènere; persones afecta-
des per un desnonament derivat 
d’una execució hipotecària o per 
impagament de quotes de lloguer; 
persones discapacitades; famílies 
amb menors al seu càrrec. Durant 
l’exercici 2018 s’han adjudicat se-
guint aquests criteris un total de 
100 habitatges.



Un pla que permeta donar eixida 
a 49 parcel·les de sòl residencial 
amb la finalitat de construir-hi, 
a través de gestió indirecta, més 
de 1.500 habitatges destinats a 
lloguer assequible a Alacant, el 
Campello, Sant Joan d’Alacant, 
Gandia, València, Torrent, Bena-
guasil, Alzira, Silla, Manises, Al-
baida, Torrevieja, Alcoi i Elx.

Una de les funcions d’EVha és 
la promoció, construcció i ges-
tió de sòl destinat a habitatges 
de protecció pública. No obstant 
això, l’actual situació financera de 
l’entitat impedeix exercir aquesta 
línia, per això ha sigut necessari 
crear noves fórmules d’actuació 
como la posada en marxa en 2018 
del Pla de gestió integral de sòl. 

Pla de Gestió 
Integral de Sòl

42

Habitatges a Vilamarxant
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Amb aquest pla, que consta de 
dues fases, EVha busca impulsar 
la revitalització urbana, la reducció 
dels preus de les edificacions i au-
mentar el parc públic d’habitatges.

La cessió de sòl públic per part de 
la Generalitat és una alternativa 
per a accedir a l’habitatge mentre 
es manté la titularitat pública del 
sòl. Amb aquest nou procediment 
es pretén donar una solució efi-
caç per a generar habitatge as-
sequible, de qualitat i adaptat als 
nous reptes de la societat.

1ª Fase 
Licitació de set parcel·les per a 
cooperatives d’habitatges. En ju-
liol es va publicar la licitació per 
a presentar ofertes per a la trans-
missió, mitjançant constitució de 
drets de superfície en sòl titu-
laritat d’EVha per a la promoció, 
construcció i gestió d’habitatges 

en règim de cessió d’ús a favor 
de cooperatives d’habitatges. Las 
parcel·les, on es preveuen més de 
160 habitatges en total, estan si-
tuades a Alcoi, Alacant, Sant Joan 
d’Alacant, Torrevieja, Alzira, Gan-
dia i Torrent. El termini va finalit-
zar el 28 de febrer de 2019 amb la 
presentació de cinc ofertes sobre 
quatre parcel·les.

2ª Fase 
Concurs per a la licitació de par-
cel·les propietat d’EVha per a 
cedir-les en dret de superfície a 
promotors privats per a l’execu-
ció de promocions d’habitatges 
en lloguer assequible. Un concurs 
que va començar a gestar-se en 
2018 i s’executarà durant 2019.



4.
GESTIÓ 
DE SÒL 
RESIDENCIAL
/
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Gestió  
de Sòl 
Residencial
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1. Convenis urbanístics de 
sòl residencial subscrits 
amb ajuntaments destinats 
a fomentar l’habitatge 
protegit

1.1 Convenis de sòl resolts en 2018:

• Sector Vega Port de Cullera
• Macrosector V de Sagunt

1.2 Conveni de sòl en tràmit de 
resolució:

• Àrea de La Riba Alcoi
• Sector SN/8-11 de Callosa  

de Segura
• Sector E -48 d’Elx
• Ampliació Universitat 

d’Alacant
• Sector El Partit d’Alcoi
• Sector Els Molins de 

Crevillent
• Unitat d’execució 84 de 

Castelló
• Sector 27 de Castelló
• Sector Xexena d’Algemesí
• Sector Maragua de Carcaixent
• Sector Horts de Llevant de 

Villanueva de Castellón
• Sector PPR -7 d’Alginet
• Sector Fontanelles de 

Picassent
• Convenis Pobla de Vallbona
• Sector Camí Pedres de Puçol
• Sector R -3 d’Adzeneta 

d´Albaida

EVha és l’instrument per 
a canalitzar la intervenció 
de la Generalitat en 
el desenvolupament 
urbanístic de la Comunitat 
per a la promoció 
d’habitatges protegits

D’acord amb la política del Conse-
ll, EVha està realitzant un canvi en 
la política territorial i urbanística 
que pretén l’ordenació del territori 
i d’usos del sòl més sostenibles. 
Per això, durant 2018 l’entitat ha 
continuat amb el procés iniciat pel 
govern valencià en 2015, revisant 
les actuacions de sòl residencial 
programades amb la finalitat de 
concretar-ne la viabilitat econò-
mica i urbanística, i estudiant, 
entre altres, les possibilitats de 
resolució dels sectors convinguts 
amb els ajuntaments així com les 
suspensions dels programes d’ac-
tuació integrades paralitzats.

Després de realitzar una anàlisi 
jurídica i urbanística amb els res-
pectius ajuntaments, s’ha consta-
tat la inviabilitat d’algunes actua-
cions i, per tant, en alguns casos 
s’ha iniciat la tramitació de la re-
solució dels convenis. En altres 
casos, s’ha optat per prorrogar la 
suspensió temporal dels progra-
mes per un termini de dos anys.
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1.3 Convenis de sòl suspesos o pro-
gramada la seua suspensió en 2018 
destinats a habitatge protegit:

• Sector NUC – G d’Aspe
• Sector C- 9 a Sueca
• UE -3 Eixample del PGOU de 

Vilamarxant

2. Convenis d’edificació 
subscrits amb ajuntaments 
que s’han resolt i revertit 
els solars cedits:

• Conveni amb l’Ajuntament 
d’Orihuela

• Conveni amb l’Ajuntament  
de Xàbia

• Conveni amb l’Ajuntament  
de Ròtova

• Conveni amb l’Ajuntament  
de Cabanes

• Conveni amb l’Ajuntament 
d’Orpesa

• Conveni amb l’Ajuntament  
de Finestrat



5.
PARC 
LOGÍSTIC DE 
VALÈNCIA 
/
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Parc Logístic 
de València

52

Imatge conceptual del PLV



53 M
e

m
ò

ri
a

 A
n

u
a

l d
’A

c
ti

v
it

a
ts

 E
V

h
a

 2
0

18

Al llarg de 2018, EVha ha continuat 
la seua labor per a consolidar el 
PLV i ha dut a terme les següents 
vendes i formalització de drets de 
superfície a diferents empreses:

1. Compravenda de l’illa M13 a 
l’empresa Transportes Agdojavi, 
SL, d’una superfície de 8.613 m2.

2. Formalització d’un dret de su-
perfície amb l’empresa Inversio-
nes y Terrenos Rústicos, SL, per 
la totalitat de la parcel·la M9/10 
per una superfície de 24.621 m².

Actualment EVha ha comercialit-
zat el 83,4% del sòl d’ús logístic 
del PLV. 

El Parc Logístic de València 
(PLV) és un dels nodes 
centrals de les plataformes 
que configuren la Xarxa 
Logística de la Comunitat 
Valenciana

Situat en un lloc estratègic, a 
Riba-roja de Túria, compta amb 
més de 700.000 m² de parcel·les, 
dels quals 450.000 m² estan des-
tinats a la logística i 250.000 m² 
al magatzematge i reparació de 
contenidors buits.

A això cal sumar-li més de 100.000 
m² de zones verdes i àrees desti-
nades a l’aparcament de vehicles, 
tant lleugers com pesats.

L’èxit del PLV radica en la ges-
tió professional que es realitza 
a través de l’Entitat Urbanística 
de Conservació, que està sota 
el control públic de la Generali-

tat Valenciana i s’exerceix través 
d’EVha (té el 54% de participació 
en l’entitat) i en la qual també 
participen les empreses implan-
tades al parc. Un clar exemple de 
com la col·laboració publicopriva-
da és una fórmula encertada.

El paper de l’entitat urbanística 
va més enllà de la mera prestació 
dels serveis municipals bàsics, 
assumeix la contractació de ser-
veis de major exigència de quali-
tat i uns altres addicionals com 
pot ser el proveïment d’aigua in-
dustrial, les telecomunicacions i 
un servei de vigilància propi. Tots 
ells, juntament amb el continu 
manteniment de les zones comu-
nes, doten el PLV d’una alta qua-
litat urbanística, motiu pel qual la 
demanda de sòl en aquest parc 
es va reactivar.
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6.
PROMOCIÓ I 
CONSERVACIÓ 
D’IMMOBLES 
/

58
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Promoció i 
Conservació 
d’Immobles
Manteniment  
i conservació  
del Parc Públic

60

Interior d’un edifici de La Coma a Paterna
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Espai comú del grup d’habitatges  
de Monòvar

61

ministració de l’edifici. Durant el 
passat exercici 2018 es van rebre 
un total de 3568 reclamacions.

Reparació d’habitatges que són 
recuperats pel Servei de Gestió 
d’Habitatge Públic d’EVha, des-
prés d’una renúncia, abandó o un 
altre procés, per a tornar a do-
tar-les de les condicions d’habi-
tabilitat necessàries que possibi-
liten un nou arrendament. Aquest 
ha sigut un dels eixos d’acció 
prioritària del Consell i en 2018 
s’ha finalitzat la reparació de 214 
habitatges públics.

Especial esment mereix l’actuació 
de reparació de 58 habitatges as-
saltats en el grup de la Coma de 
Paterna, a l’empara del contracte 
específic per un import pròxim 
als dos milions d’euros.

Disposar d’un habitatge 
digne és el primer pas 
perquè les persones 
puguen desenvolupar-se. 
Per aquest motiu dignificar 
el parc públic d’habitatges 
de la Generalitat s’ha 
convertit en una de les 
prioritats d’un Consell que 
ha realitzat un gran esforç 
inversor en aquest camp

Només en 2018, l’import total 
d’adjudicació de conservació i 
manteniment del parc públic ha 
aconseguit la xifra de 12,5 milions 
d’euros.

El Decret 118/1988, de 29 de ju-
liol, del Consell de la Generalitat 
Valenciana va atribuir a l’Institut 
Valencià de l’Habitatge, SA (IVV-
SA), hui EVha, la gestió i adminis-
tració del patrimoni de promoció 
pública d’habitatge pertanyent a 
la Generalitat.

Un patrimoni que està constituït 
per habitatges, locals comercials, 
terrenys i altres edificacions com-
plementàries, i que s’ha de con-
servar i millorar a través de dife-
rents actuacions:

Actuacions ordinàries:

Reparació en habitatges i ele-
ments comuns, urgents i or-
dinàries, originades després de la 
reclamació per part d’un usuari de 
l’habitatge, un altre veí, la comu-
nitat de propietaris o junta d’ad-
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Cal recordar que la Conselle-
ria d’Habitatge, a través d’EVha, 
inicia el procés d’adjudicació de 
l’habitatge quan està en procés 
de rehabilitació, perquè una ve-
gada estiga finalitzat, la família 
assignada puga accedir al pis a 
com més prompte millor.

Actuacions urgents per a impe-
dir l’assalt o possible ocupació 
(paredats, despanyades, canvis 
de porta) i actuacions de salu-
britat en habitatges la titularitat 
dels quals ha sigut recuperada 
per l’administració.

Reparació d’habitatges ocupats 
sense títol a regularitzar, perquè 
reunisquen les condicions d’habi-
tabilitat necessàries en aplicació 
de la Resolució del 2 de febrer 
de 2017 de la Direcció General 
d’Habitatge, Rehabilitació i Re-
generació Urbana que determina 
els “criteris objectius i subjectius 
addicionals per a regularitzar la 
situació, mitjançant l’adjudicació, 
amb caràcter excepcional, d’ha-
bitatges ocupats sense títol”.

Durant 2018 es va iniciar la cam-
panya de regularització d’ocu-
pants sense títol a l’empara 
d’aquesta resolució i que ha con-
clòs l’exercici amb un total de 21 
habitatges reparats.

Actuacions de manteniment pre-
ventiu, reparació i millora d’ele-
ments comuns en grups on la Ge-
neralitat siga propietari majoritari.

Per a dur a terme aquestes ac-
tuacions de manteniment ordi-
nari al parc públic d’habitatges, 
en l’exercici 2017 es van adjudicar 
cinc contractes per part de la Di-
recció General d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Terri-
tori, per un termini d’execució de 
dos anys i per un import de 8,7 
milions d’euros. 

Actuacións 
extraordinàries:

Àrees de rehabilitació i 
regeneració urbana (ARRU)

El 28 d’octubre de 2015 es van 
formalitzar una sèrie d’acords 
de la Comissió Bilateral entre la 
Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració de Terri-
tori, el Ministeri de Foment i els 
ajuntaments corresponents, per 
a la realització conjunta de les 
obres de rehabilitació d’edificis i 
habitatges, reurbanització d’es-
pais públics i altres aspectes es-
pecífics d’una sèrie d’àrees de 
regeneració i renovació urbana de 
grups d’habitatges de promoció 



En el grup Bajo Vías de Sagunt es  
desenvolupa un ARRU
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pública, en el marc del Pla estatal 
2013-2016.

Les ARRU pretenen afavorir la re-
cuperació urbana, residencial, so-
cial i econòmica de les zones on 
es realitzen actuacions de reha-
bilitació, les quals estan dirigides 
a millorar les condicions de con-
servació i manteniment dels edi-
ficis, de les seues instal·lacions 
generals, eliminar barreres per a 
facilitar l’accessibilitat als habi-
tatges i actuar sobre les envolu-
pants dels edificis per a millorar 
l’eficiència energètica. Al costat 
d’això, s’actua en els espais ur-
bans que envolten els immobles 
per a dotar així el veïnat de llocs 
on conviure en comunitat.



Grup Els Palmerars d’Elx

64

En aquest aspecte, els treballs 
realitzats durant 2018 per part 
d’EVha han desembocat a la se-
güent situació actual:

Obres en execució (iniciades  
en 2018)
 
• Grup Sant Llorenç de Caste-

lló de la Plana (Castelló)  
Cost total actuació: 
681.200 euros (IVA inclòs)

• Grup Davall Vies de Sagunt 
(València)  
Cost: 707.200 euros  
(IVA inclòs)
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• Grup La Coma de Paterna 
(València)  
Cost: 3.265.000 euros  
(IVA inclòs)

Obres licitades 2018 i iniciades 
en 2019

• Grup Els Palmerars d’Elx 
(Alacant)  
Cost: 2.116.400 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Barbacana/Plaça Les 
Xiques d’Alcoi (Alacant)  
Cost: 447.200 euros  
(IVA inclòs)

Obres licitades 2019 pendents 
d’adjudicació

• Grup Barri del Carme  
(Alacant)  
Cost: 3.884.000 euros  
(IVA inclòs)

Projectes redactats pendents  
de licitació

• Grup Miguel Hernández (Ala-
cant). (1a Fase Rehabilitació 
integral edificis Plaça Yolanda 
Escrich 5 i 6)  
Cost: 2.838.000 euros  
(IVA inclòs)

Plans d’intervenció integral 
sostenible (PINNs)

L’objectiu dels PINNs és agluti-
nar una sèrie de mesures per a 
aconseguir la dignificació i nor-
malització de la vida dels veïns 
que conviuen en el grup d’habi-
tatges públics. Després de la pro-
gramació l’any 2017 d’una sèrie de 
PINNs, que comporten l’execució 
d’actuacions de reparació i millo-
ra d’elements comuns dels grups, 
els treballs realitzats durant 
l’exercici 2018 per part d’Evha han 
sigut els següents:

Obres licitades i adjudicades 
2018 pendents d’inici

• Grup Reis Catòlics d’Alfafar 
(València)  
Cost: 758.404 euros  
(IVA inclòs)

Projectes encarregats en redac-
ció (licitació obres prevista 2019)

• Grup Almoradí (Alacant)  
Cost: 538.450 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Monòver (Alacant)  
Cost: 358.160 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Pablo Iglesias de Santa 
Pola (Alacant)  
Cost: 897.160 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Fco. Tomás y Valiente 
de Borriana (Castelló)  
Cost: 436.810 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Jesús Obrer de la Vall 
d´Uixó (Castelló)  
Cost: 136.125 euros  
(IVA inclòs)

• Grup La Moleta II de la Vall 
d´Uixó (Castelló)  
Cost: 234.135 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Alberic (València)  
Cost: 563.860 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Benaguasil (València) 
Cost: 405.350 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Benifaió (València)  
Cost: 296.450 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Massamagrell  
(València)  
Cost: 308.550 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Picassent (València) 
Cost: 611.050 euros  
(IVA inclòs)

• Grup Riba-roja de Túria 
(València)  
Cost: 605.000 euros  
(IVA inclòs)



Manteniment i 
Conservació del 
Parc Propi d’EVha

Edifici d’habitatges En Riu Sec  
de Castelló

66
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Habitatges en el centre històric  
de València

67

Un dels objectius de l’antic 
IVVSA va ser la promoció 
d’habitatges acollits a 
algun tipus de protecció 
pública, amb destinació 
a venda o lloguer, amb la 
finalitat de consolidar un 
parc d’habitatges dirigits 
especialment a col·lectius 
específics com joves o 
persones majors

Això ha fet que, en l’actualitat, 
EVha siga propietària i gestione a 
data 31/12/2018, en tot el territori 
de la Comunitat Valenciana 1.071 
habitatges en lloguer i 296 en 
venda. En el cas dels habitatges 
en venda, 104 d’ells tenen forma-
litzat un contracte de lloguer amb 
opció a compra i 13 un contracte 
de lloguer. 

En el cas d’aquests habitatges, 
EVha ha de desenvolupar les 
mateixes actuacions que al parc 
públic (reparacions d’habitatges 
i elements comuns), amb l’ex-
cepció del diferent estat de con-
servació en el qual es troben, ja 
que són de menor antiguitat en 
haver-se construït en els últims 
15 anys.

Les obres de manteniment i con-
servació del parc propi d’EVha 
durant 2018 va suposar una inver-
sió d’1,15 milions d’euros i la repa-
ració d’un total de 114 habitatges.



Reactivació 
d’Habitatges 
Propis Paralitzats

Visita de la consellera Maria Josep 
Salvador al reinici de les obres de  
l’edifici d’Aspe
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Expedient Promoció Viv. Total Certificat 
(sense IVA)

REINICI PROMOCIONS EDIFICACIÓ VP EVha

RE-05/04 ASPE (Finalització 42 VP AJUE3 Sector Barranco) 42 2.150.000,00€

RE-1/08 CASTELLÓ (Rehabilitació Sta. Cruz Tenerife) 35 2.500.000,00€

RC-01/00 VALÈNCIA CH (Finalització Plaza Coll. Bisbesa) 6 70.000,00€

RE-01/11 VALÈNCIA CH (Reparació Vandalisme Murillo, 38) 9 300.000,00€

RE-02/11 VALÈNCIA CH (Finalització Pintor Filol, 11) 3 250.000,00€

UA05-05/95 VALÈNCIA CH (Finalització Plaça Arbre, 2) 8 800.000,00€

UA2RA-01/00 VALÈNCIA CH (Reparació Teixidors, 18) 6 150.000,00€

UA21-0895 VALÈNCIA CH (Reparació Garcilaso, 5) 2 20.000,00€

Totals Subtotal 111 6.240.000,00€

69

El novembre de 2017 el Conse-
ll de Direcció d’EIGE (actualment 
EVha) va acordar iniciar els pro-
cediments per a reiniciar les obres 
de huit edificis d’habitatges pro-
tegits de la Generalitat que van 
ser paralitzades per falta de pla-
nificació en anteriors legislatures. 
 

Aquest pla de reactivació suposa 
la represa de huit edificis en di-
versos municipis de la Comunitat, 
amb una inversió de 6,24 milions 
d’euros, per a ampliar el parc 
d’habitatge protegit de lloguer 
assequible en 111 habitatges més.

Les obres que es van acordar 
reiniciar eren les següents:

La situació d’aquestes 
promocions en finalitzar 2018 és 
la següent

Actuacions finalitzades

• València. Plaça Coll Bisbessa 
(6 habitatges)

Actuacions en execució

• València. Carrer Teixidors, 18 
(6 habitatges)

• València. Plaça de l’Arbre, 2 
(8 habitatges) 

 
Actuacions en licitació

• Asp (42 habitatges)

Actuacions en redacció projecte 
amb licitació obres prevista 2019

• Castelló de la Plana.  
Carrer Santa Cruz de Tenerife 
(35 habitatges)

• València. Carrer Murillo, 38  
(9 habitatges)

• València. Carrer Pintor Fillol, 11  
(3 habitatges)

• València. Carrer Garcilaso, 5 
(2 habitatges)



Urbanització 
en Sectors 
Residencials 
i altres 
Infraestructures

70

Urbanització sector la 
Torre de València

El setembre de 2017, EVha co-
mençava les actuacions que cul-
minarien les obres d’urbanització 
de la fase IV per un import d’1,5 
milions d’euros. A la fi de 2018, 
l’actuació era una realitat i su-
posava una fita per a aquesta 
zona de València, ja que era un 
projecte paralitzat des de 2012. 
D’aquesta manera, s’esmenava 
l’abandó patit durant anys pels 
veïns de la Torre.

Unes obres que suposen la re-
vitalització d’aquesta zona de 
la ciutat mitjançant la dotació 
de serveis i instal·lacions dignes 
amb grans espais verds i àrees 
esportives que atorguen major 
qualitat de vida dels seus veïns, i 
estableixen les bases de la futu-
ra promoció d’habitatges en pro 
d’un accés a l’habitatge millor i 
més assequible.

Els treballs desenvolupats van 
consistir en la finalització de pa-
viments per als vianants, drenat-
ge, clos, enllumenat i instal·lació 
de mobiliari de les zones es-
portives. De la mateixa manera, 
s’ha finalitzat el sistema de reg i 
s’han adequat les séquies i zones 
d’horta.
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Treballs executats d’urbanització  
a La Torre

71

Un aspecte molt important ha 
sigut l’execució d’un pas de via-
nants en la confluència de la ca-
rretera CV-407 amb l’avinguda 
Reial de Madrid per a millorar no-
tablement les condicions d’accés 
i seguretat dels vianants entre la 
Torre i Benetússer.

Les obres es van rebre per l’Ajun-
tament de València el mes d’oc-
tubre de 2018.

Alhora que els treballs anteriors, 
durant 2018 van continuar les 
gestions amb Red Eléctrica de 
España, SA, tendents a projectar 
i coordinar les obres de soterra-
ment de la línia aèria d’alta tensió 
que travessa el sector.
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Acte oficial del lliurament dels Coberts 
del Port de la Generalitat a l’Ajuntament 
de València

73

Docs 4 i 5 del port de 
València

En primer semestre de 2018 es va 
dur a terme el seguiment i fina-
lització de les obres de desman-
tellament de la infraestructura 
existent a l’interior dels docs 4 i 
5 del port de València.

L’anterior Govern valencià va ha-
bilitar en el seu moment els docs 
per a convertir-los en boxs de 
Fórmula 1, la qual cosa va suposar 
una inversió de 14,6 milions d’eu-
ros. Des de l’inici d’aquesta legis-
latura, el Consell va estudiar les 
fórmules més òptimes per a re-
vertir els docs a l’Ajuntament de 
València, sense que això suposa-
ra un important desemborsament 
econòmic per part d’EVha.

Finalment es va optar per adju-
dicar els treballs a una empresa 
especialitzada que va compen-
sar les despeses de desmuntat-
ge amb la venda dels elements 
de l’interior dels docs. El cost 
net dels treballs de desmantella-
ment va ascendir finalment a tan 
sols 19.940 euros. El 2 de juliol de 
2018 es va subscriure amb l’Ajun-
tament de València l’acta de re-
cepció dels docs.
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Infraestructures de 
telecomunicacions

La Llei 7/2014, de 22 de desem-
bre, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera i d’or-
ganització, de la Generalitat, va 
modificar la Llei 1/2013, de 21 de 
maig, de la Generalitat, de rees-
tructuració i racionalització del 
sector públic empresarial i funda-
cional de la Generalitat, introduint 
en la disposició transitòria tercera 
un apartat sisé, en virtut del qual 
es va adscriure a EIGE, hui EVha) 
la responsabilitat de la gestió i 
custòdia de la xarxa de difusió de 
Radiotelevisió Valenciana (RTVV), i 
a aquest efecte es va incorporar 
en EIGE el personal laboral d’RTVV 
adscrit a aquesta xarxa.

En virtut d’això, el personal tèc-
nic d’EVha ha passat a exercir les 
funcions relatives a:

Manteniment de la xarxa de difusió

RTVV posseeix un total de 92 
centres de telecomunicacions, 
catalogats en tres categories se-
gons la població que cobreixen 
i la importància que tenen. La 
custòdia de la xarxa de difusió 
porta associat el manteniment 
de les infraestructures de tele-
comunicacions d’RTVV, els man-
teniments duts a terme són tant 

preventius com correctius, i vin-
culats a l’equipament i a les ma-
teixes infraestructures.

El manteniment preventiu es 
basa en el desplaçament de per-
sonal als centres un nombre de 
vegades al mes, depenent de la 
importància del centre, i els tre-
balls que es realitzen són:

• Manteniment electrònic. 
Es comprova que l’equipa-
ment funcione perfectament 
i es trobe en bon estat. 

• Manteniment de la infraes-
tructura. 
Es comproven portes d’ac-
cessos, tanques, possibles 
clivelles en casetes (teulades 
i parets) i neteja de centre.

• Manteniment en torres.  
Els centres de telecomunica-
cions de la xarxa disposen, en 
la seua majoria, de torres de 
telecomunicacions, les quals 
aconsegueixen alçàries de fins 
a 50 metres. Per a desenvolu-
par-hi les tasques de mante-
niment es disposa de cinc tèc-
nics perfectament qualificats 
per a fer treballs en alçària.

Per a poder fer els treballs de 
custòdia es disposa addicional-
ment de diferents suports de 

monitoratge remot dels centres 
de telecomunicacions, els quals 
faciliten el coneixement de l’estat 
o avaries dels centres a distàn-
cia i permeten actuar amb major 
precisió i rapidesa.

El manteniment correctiu es basa 
en l’actuació enfront d’una avaria 
amb acció immediata, a aquest 
efecte hi ha disponibilitat del 
personal de guàrdia les 24 hores 
al dia els 365 dies a l’any.

A més de les tasques vinculades 
directament al manteniment de 
les instal·lacions, el personal tèc-
nic realitza els informes tècnics 
preceptius per a coubicacions 
d’altres empreses en les instal·la-
cions d’RTVV, tant per a noves 
propostes com per a renovacions, 
actualitzacions o regularitzacions.
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Trobada del projecte HAPPEN a Atenes
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Fins al mes de desembre, l’equip 
d’arquitectes ARG - José Zapa-
ter ha desenvolupat el projecte 
d’execució que incorpora solu-
cions amb els requeriments HA-
PPEN d’eficiència.

Una vegada completat el projecte 
se sol·licitarà la llicència d’obres 
al carrer Santa Cruz de Tenerife, 
per a la posterior licitació.

La segona trobada del projecte 
HAPPEN es va fer al novembre a 
Atenes, Grècia, en la qual EVHA 
va exposar les conclusions que 
s’han recollit en la redacció del 
projecte d’execució.

La Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori 
fa una aposta ferma 
per a vincular les seues 
polítiques en matèria 
d’habitatge a un context 
europeu que planteja la 
innovació com un element 
imprescindible en el 
desenvolupament de noves 
estratègies i metodologies 
en l’àmbit de la renovació 
d’habitatges

Un pas molt important que s’ha fet 
en aquest sentit ha sigut la parti-
cipació d’EVha en dos projectes 
europeus, HAPPEN i TripleA-reno, 
dins del marc del Programa Hori-
zon 2020 que desenvolupa la im-
plantació de mesures d’eficiència 
energètica en l’edificació, en el 
nostre cas especialment en cli-
mes mediterranis.

Els dos projectes van ser apro-
vats a l’abril de 2018 i tenen una 
durada de tres anys, amb dues 
trobades anuals per projecte amb 
els socis. Cal assenyalar, a més, 
que EVha participa conjuntament 
amb l’Institut Valencià d’Edifica-
ció (IVE), organisme dependent 
també de la Conselleria.

Projecte HAPPEN

Al llarg de 2018 el projecte HA-
PPEN ha començat la seua marxa 
i ha realitzat dues trobades. La 
trobada inaugural va tindre lloc 
a la ciutat del soci coordinador, 
Milà, amb una primera presa de 
contacte dels 13 socis i on es 
van establir les bases dels pro-
cediments i les dinàmiques que 
s’havien de desenvolupar en el 
projecte. El projecte es proposa 
desenvolupar solucions innova-
dores a dues escales: edifici i es-
pai urbà.

EVha té un paper prominent en 
HAPPEN, perquè desenvolupa un 
dels tres projectes pilots pioners 
en el qual aplicar nous criteris 
d’eficiència energètica. Preveu, en 
l’àmbit edificatori, l’aplicació dels 
requeriments en eficiència en el 
projecte de rehabilitació de l’edi-
fici del carrer Santa Cruz de Te-
nerife de Castelló de la Plana. En 
l’àmbit de l’espai públic, intervé 
en l’entorn del grup d’habitatges 
de Sant Llorenç de Castelló de la 
Plana, on també dona a conéixer 
i explica als veïns la importàn-
cia que té l’aplicació de mesures 
d’eficiència energètica en el seu 
dia a dia.
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Projecte TripleA-reno

En el segon projecte europeu en 
el qual EVha participa aporta un 
edifici d’habitatges en el qual es 
posen en pràctica una sèrie de 
mesures conductuals dirigides 
als residents. En paral·lel, es fa-
ran millores de xicotet abast a 
fi d’aconseguir un important es-
talvi energètic.

El projecte preveu, en primer lloc, 
una presa de dades inicials de 
l’edifici en ús. Després tindrà lloc 
el procés de formació als veïns i, 
després d’un període d’aplicació, 
es farà la presa de dades finals.

Cada soci proposa una sèrie d’ha-
bitatges en les quals seguir una 
metodologia comuna amb aques-
ta presa de dades energètiques 
abans i després de les obres, com 
també de la reorientació en hà-
bits. Inicialment es va optar per 
un edifici d’habitatges a Valèn-
cia, però, en no ser objecte d’in-
tervenció, es va buscar un altre 

emplaçament: el grup d’habitat-
ges d’Almoradí. L’elecció va estar 
motivada per ser aquest objecte 
d’un projecte d’intervenció inte-
gral sostenible -PIINNS- i, a més, 
disposar de diversos inquilins 
amb un alt grau de col·laboració.

En 2018, el projecte TripleA-reno 
també va iniciar els seus treballs 
amb una primera trobada a Brus-
sel·les i una segona a Ljubljana, 
Eslovènia. En aquesta última, i en 
el marc d’una col·laboració mul-
tidisciplinària, la Universitat de 
Ljubljana va ser l’encarregada de 
comunicar a la resta de socis la 
metodologia a aplicar en la presa 
de dades dels mesuraments en 
els habitatges, i també la mane-
ra de comunicar noves conduc-
tes d’eficiència energètica. Per a 
això es va desenvolupar un Taller 
Etnogràfic en el qual es van ana-
litzar diferents comportaments 
de residents dels habitatges, i la 
unificació de criteris a comunicar 
en la metodologia d’aplicació..
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a Brussel·les

81





Fonts fotogràfiques:

Joan Roig
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