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Reptes estratègics
1. Eficàcia, transparència i participación

Com estem?
▪ Desajust de les polítiques d’habitatge pel que fa a les necessitats de les persones per
falta d’informació, per no tindre en consideració les particularitats de cada cas, per
no actualitzar els procediments… (ENDV)
▪ Coordinació ineficient entre els agents implicats i les administracions (LBV)
▪ Duplicitat en les funcions exercides per l’Administració autonòmica i la local
▪ Absència d’informació de qualitat sobre la situació habitacional de les persones i
l’estat dels habitatges (LBV)
▪ Falta d’eines àgils i innovadores per a la gestió

Ineficàcia i poca transparència en la gestió
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Reptes estratègics
1. Eficàcia, transparència i participación

Què volem fer?
▪ Canvi de model a llarg termini, amb mesures a curt termini i mitjà termini
▪ Ampli procés participatiu, amb la col·laboració dels agents implicats
▪ Coordinació prioritària amb els serveis socials de la Generalitat Valenciana i
l’administració local
▪ Ús eficaç i eficient dels recursos públics amb la posada en marxa d’estratègies de
gestió intel·ligent
▪ Foment del desenvolupament local, per mitjà de la territorialització de les polítiques
d’habitatge i de la cerca d’una atenció de proximitat
▪ Supervisió del grau de compliment dels objectius per mitjà d’un sistema d’indicadors
d’avaluació i rendició de comptes

Nova governança: Xarxa de suport als municipis
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Nova governança: Xarxa de suport als municipis
✓ Caracterització de tres escales de gestió:
• Oficines municipals i metropolitanes d’habitatge (àrees urbanes de més de
10.000 habitants)
• 34 oficines comarcals d’habitatge (suport a diputacions provincials): coordinen
les OMHa, proporcionen personal on no arriben els serveis municipals
• Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica: marca les directrius
estratègiques, coordina les OCHa, i els proporciona suport tècnic i econòmic
✓ Servei de finestreta única en matèria d’habitatge: unificació de tots els
procediments en una única oficina de proximitat
✓ Observatoris comarcals de l’hàbitat i la segregació urbana en coordinació amb
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana
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Reptes estratègics
1. Eficàcia, transparència i participación

34
Oficines comarcals d’habitatge

ELS PORTS. Morella
BAIX MAESTRAT. Vinaròs
ALT MAESTRAT. Albocàsser
ALCALATEN. L’Alcora
ALT MILLARS. Cirat
RACÓ. Ademús
PLANA ALTA. Castelló
PLANA BAIXA. Borriana
ALT PALÀNCIA. Sogorb
SERRANS. Xelva
CAMP DE MORVEDRE. Sagunt
CAMP DE TÚRIA. Llíria
HORTA NORD. Puçol
FOIA DE BUNYOL. Chiva
CIUTAT DE VALÈNCIA
PLANA D’UTIEL. Requena
HORTA OEST. Torrent
HORTA SUD. Catarroja
RIBERA BAIXA. Sueca
RIBERA ALTA. Alzira
VALL DE COFRENTS. Aiora
COSTERA. Xàtiva
CANAL DE NAVARRÉS. Enguera
SAFOR. Gandia
MARINA ALTA. Dénia
VALL D’ALBAIDA. Ontinyent
COMTAT. Cocentaina
ALCOIÀ. Alcoi
ALT VINALOPÓ. Villena
MARINA BAIXA. La Vila Joiosa
VINALOPÓ MITJÀ. Elda
ALACANTÍ. Alacant
BAIX VINALOPÓ. Elx
BAIX SEGURA. Oriola

QUÈ?

COM?

QUI?

QUAN?

Reptes estratègics
2. Dret a l’habitatge i la ciutat

Com estem?
▪
▪
▪
▪

118.000 llars, 6 % del total, tenen problemes d’accés a l’habitatge (ENDV)
140.000 llars pateixen pobresa energètica (IEB-UB)
La taxa d’emancipació ha descendit al 18,5 % (CJE)
881 desnonaments per lloguers 3ºT2019 i 1.398 per execucions hipotecàries
2ºT2019 (INE)
▪ 1.220 persones sense llar (INE)
▪ 16.000 habitatges d’interés social
• Generalitat Valenciana: 14.000 habitatges
• Municipis + Tercer Sector: 2.000 habitatges
▪ En 2018, 14.000 llars beneficiàries d’ajudes al lloguer

88.000 llars necessiten suport per a accedir a un habitatge
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2. Dret a l’habitatge i la ciutat

Què volem fer?
1. Fer de la Comunitat Valenciana un territori lliure de pobresa energètica i de
desnonaments sense alternativa habitacional
2. Impulsar l’habitatge protegit i d’interés social, amb la cerca d’aliances en el tercer
sector i les empreses de lucre moderat. Almenys 1 % parc d’habitatges principals de
cada municipi (20.000 habitatges)
3. Apostar per la cultura de la rehabilitació i la regeneració urbana, davant del model
de major ocupació del sòl
4. Impulsar l’oferta d’habitatges en règim de lloguer assequible
5. Reduir progressivament les ajudes al lloguer en favor de models de tinença
apoderats
6. Innovar en nous models habitacionals i sistemes constructius

Duplicar el parc d’habitatges d’interés social. 32.000 habitatges el 2030
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Duplicar el parc d’habitatges d’interés social
32.000 habitatges el 2030
1. Revertir la tendència de pèrdua gradual d’habitatge públic
2. Constituir un parc d’habitatge d’interés social promogut per la Generalitat
Valenciana de qualificació inextingible
3. Apostar per la municipalització de la gestió de l’usdefruit del parc d’habitatges per
mitjà de convenis
4. Intensificar la col·laboració amb el tercer sector
5. Potenciar de la col·laboració publicoprivada
6. Explorar noves vies de finançament
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Reptes estratègics
2. Dret a l’habitatge i la ciutat

Duplicar el parc d’habitatges d’interés social
32.000 habitatges el 2030

32.000

35000

30000
25000
20000

16.000

15000
10000
5000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

QUÈ?

COM?

QUI?

QUAN?

Reptes estratègics
3. Transició verda

Com estem?
▪
▪
▪
▪
▪

L’edificació és responsable del 40 % de les emissions de CO₂, del 60 % del consum
de matèries primeres, del 50 % del consum d’aigua i del 35 % dels residus generats
(Eurostat)
L’espai urbà intervé de manera decisiva en l’ocupació i artificialització del sòl
natural. En dues dècades, la superfície urbanitzada ha augmentat quasi un 50 % en
el litoral
El consum i emissions mitjans per climatització per habitatge és quasi 14 vegades
superior a les zones fredes que al litoral (17.436 contra 1.266 kWh/any; 52,86
contra 3,89 kCO2/any) (IVE)
La normativa no considera l’energia embeguda en els materials de construcció
Escassa mà d’obra qualificada en el camp de l’eficiència energètica

El sector de l’edificació és un actor principal en la transició ambiental
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Reptes estratègics
3. Transició verda

Què volem fer?
1. Reduir 35 % el consum d’energia primària en condicions de confort al parc d’interés social
per a aconseguir els objectius de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia per a
2030 (16.000 habitatges, 160 M€)
2. Afavorir un consum d’energia final que provinga de fonts d’energies renovables, per
exemple, mitjançant la implantació de sistemes d’autoconsum
3. Potenciar la renaturalització dels espais urbans i la seua connexió amb els entorns naturals
per a afavorir la continuïtat dels ecosistemes
4. Potenciar la rehabilitació davant de l’obra nova, la regeneració urbana i la redensificació
(hàbitat sostenible)
5. Adaptar criteris d’economia circular al sector immobiliari per mitjà de pràctiques
innovadores
6. Foment de l’ocupació verda mitjançant la formació i capacitació

Pacte de Transició Verda i Circular en l’Hàbitat
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3. Transició verda

Pacte de Transició Verda i Circular en l’Hàbitat

1. Reduir un 35 % el consum d’energia primària en condicions de confort al parc
d’interés social (16.000 habitatges, 160 M€)
2. Aconseguir el 20 % de l’autoconsum en habitatges principals (línia de finançament
IVF) i fomentar les comunitats energètiques locals
3. Col·laborar en la mobilitat sostenible, mitjançant la regulació de les exigències en
l’àmbit residencial i l’afavoriment de la proximitat dels serveis
4. Complir amb l’horitzó del residu zero l’any 2030
5. Aconseguir un 10 % de reutilització en el sector de la rehabilitació i la regeneració
urbana
6. Reduir el consum d’aigua potable del sector en un 20 % (dispositius d’estalvi,
alternatives hídriques, depuració d’aigües residuals…)
7. Crear 5.000 ocupacions verdes netes/any amb suport formatiu específic
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3. Transició verda

Pacte de Transició Verda i Circular en l’Hàbitat

•
•

•

5.000 ocupacions verdes netes/any

•
•
•

-35 % consum d’energia primària
-20 % consum d’aigua
20 % d’autoconsum

10 % de reutilització
residu zero

QUÈ?

COM?

QUI?

QUAN?

Reptes estratègics
4. Hàbitat equitatiu i saludable

Com estem?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El 25 % dels habitatges principals no disposa d’ascensor en edificis de 3 o més pisos i el
65 % no estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda o major de 65 anys (ENDV)
Falta d’adequació dels habitatges a les necessitats de les unitats de convivència actuals i
al tomb demogràfic
Entre un 5 i 15 % dels habitatges de les famílies de baixos ingressos i de lloguer
presenten manques de qualitat que n’afecten l’habitabilitat i poden estar associats a
malalties, quasi el doble que en el cas dels propietaris (ENDV)
Un terç de les famílies passen fred en els seus habitatges (ENDV)
Un 16 % de les famílies troba a faltar serveis de proximitat o espai públic (ENDV)
Segons el VEUS, el 31 % de la població viu en un espai urbà sensible
71 municipis estan en risc sever de despoblació

Quasi el 10 % dels habitatges principals requereixen intervenció urgent i
mesures d’integració urbana
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Què volem fer?
1. 100 % del parc públic accessible i segur
2. 100 % dels habitatges en edificis de 3 o més pisos amb ascensor o alternativa
d’accessibilitat
3. Aplicar la perspectiva de gènere a l’habitatge i els espais urbans
4. Fomentar la biohabitabilitat en tot el parc d’habitatges i els espais urbans
5. Respectar la diversitat d’unitats de convivència i la diferència d’usos amb el foment
de la innovació en models habitacionals
6. Fomentar la repoblació del medi rural

150.000 habitatges i els seus entorns urbans intervinguts
amb criteris de biohabitabilitat
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4. Hàbitat equitatiu i saludable

150.000 viviendas y sus entornos urbanos intervenidos con criterios de
biohabitabilidad (500 M€)
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Principis operatius
1. Pressupost
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▪ Mitjana anual de 220 M€

2025

2027

2030

2.200 M€

▪ Creixement pressupostari sostingut fins al 2023, per a aconseguir 240 M€, amb
l’increment proporcional dels recursos humans necessaris per a gestionar-ho

Suma total 2020-2030: 2.200 M€
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Principis operatius
2. Actuacions segons eix estratègic

EIXOS ESTRATÈGICS

INTEGRAR
DRETS PER L’HÀBITAT

OBJETIUS
Lluita contra l’emergència habitacional
Lluita contra la pobresa energètica
Lluita contra la segregació urbana

SUMAR
PROVISIÓ D’HÀBITAT

Foment del lloguer assequible
Ampliació del parc públic
Impuls al tercer sector

MILLORAR
QUALIFICACIÓ DE L’HÀBITAT

Millora de l’accessibilitat i seguretat
Millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat
Foment de l’hàbitat equitatiu i saludable

EIXOS
ESTRATÈGICS
OBJECTIUS

INTEGRAR - drets per l’hàbitat
lluita contra l’emerg. lluita contra la
habitacional
pobresa energètica

lluita contra la
segregació urbana

SUMAR - provisió d’hàbitat
foment del lloguer
assequible

ampliació del parc
públic

impuls al tercer
sector

Visor de preus del lloguer
privat

ANÀLISI I DIAGNOSI

Cens d’habitatges
deshabitats

ENERFUND:
georeferenciació de
certificats energètics

VEUS

Estudi de l’oferta
d’habitatge

Unificació inventari d’EVha

Cens d’habitatges del tercer
sector

MILLORAR - qualificació de l’hàbitat
millora de
l’accessibilitat i
seguretat

millora de l’eficiència
foment de l’hàbitat
energètica i
equitatiu i saludable
sostenibilitat

Inspecció i avaluació del
parc públic d’habitatges

Visor CE

Plataforma Triple A-Reno: Renovació atractiva, acceptable i assequible

Estudi de la demanda
d’habitatge (ENDV 20212025)

Visor RERU

Pla d’accessibilitat del parc
públic d’habitatges
Registre d’oferents
d’habitatge (LFSV)

PLANIFICACIÓ

Xarxa de mediació en
Reglamentació per a reduir
matèria d’habitatge (LFSV) la pobresa energètica (LFSV)

Pla de l’hàbitat equitatiu

Gestió de sòl públic i privat
per a habitatges assequibles

Convenis de gestió local
d’habitatges
Nous models de
finançament (BCE, BEI…)

Procediment per a la
declaració d’habitatges
deshabitats (LFSV)

Pla de resposta a les
emergències habitacionals

Lloguer solidari
Ajudes per a víctimes de
violència de gènere

Ajudes contra vulnerabilitat
energètica

Convenis amb entitats
financeres

Ajudes per a reduir la
factura energètica

EXECUCIÓ

Anàlisi del potencial de la
bioconstrucció

Visor IEEV.CV
CASOLHAP
Xarxa d’observatoris d’habitatge

Registre de demandants
d’habitatge (LFSV)

Índex d’equitat en l’hàbitat:
equitat habitacional i
urbana

Ajudes al lloguer
ARRUr / Pla d’habitatge 18Adquisició d’habitatges per
21
a joves en municipis petits

Adquisició d’habitatges per
a lloguer social (compra,
tanteig i retracte…)
HP en sòl públic municipal

Convenis amb tercer sector i
lucre moderat

Convenis amb entitats per a
la cessió i gestió
d’habitatges per a lloguer

Registre d’empreses
circulars

Criteris per a la intervenció
en les zones urbanes
sensibles

Impuls implantació BIM
Impuls i registre de l’IEEV.CV

Concertació amb entitats
locals per a combatre el
despoblament rural
Pla d’impuls per a la rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica i sostenibilitat del parc edificat

Investigació sobre
accessibilitat cognitiva a
l’entorn construït

Guia verda de licitació
Guia de disseny benestar en espais d’habitatges sostenibles (BES)
Revisió de les DC09
ARRUr / Pla d’habitatge 18-21
Ajudes Rehata
Cessió d’ús del sòl públic
protegit al tercer sector i
lucre moderat

Construcció d’HP i
Adequació d’habitatges per
acabament de promocions
al tercer sector
paralitzades

Projectes pilot

Ajudes IEEV.CV

PIINS

Millores en espai urbà

Ajudes a l’eficiència
energètica

Ajudes a la conservació i
accessibilitat

Concurs EUROPAN

Reforma parc públic
Promoció Construcció 4.0
Línia IVF. Pla d’estímul per a la renovació sostenible d’espais finançat per a empreses
micro i autònoms

Convenis de pràctiques formatives i foment d’estudis
Càtedra de nova transició verda
Repositori de bones pràctiques
Màster RERU
Formació verda

FORMACIÓ /
CONSCIENCIACIÓ

Programa de conscienciació
sobre l’ús adequat de
l’habitatge

Punts d’assessorament
energètic

Màster RERU

Programa de conscienciació
sobre l’ús adequat de
l’habitatge

Cursos d’accessibilitat
Cursos de gestió integral de l’habitatge social

BIMplement: eina per a
millorar la qualitat en la
construcció d’edificis de
consum d’energia quasi nul

Càtedra d’innovació en
habitatge (UPV)
Càtedra Arquitectura i
Benestar (UA)

Impuls a la formació
Plataforma Triple A-Reno: Renovació atractiva, acceptable i assequible
Plataforma Drive0: dissenya la teua renovació circular
Plataforma HAPPEN: renova el teu habitatge, redueix la despesa energètica i
incrementa el confort
Comissió sobre habitatge
buit

TRANSPARÈNCIA/PARTIC
IPACIÓ

Mesa anti-desnonaments

HAPPEN: reducció de
despesa energètica en
l’habitatge

Mesa de l’accessibilitat
Comissió sobre indicadors
urbans de vulnerabilitat

Comissió sobre l’oferta
immobiliària

Comissió sobre el parc d’habitatges d’interés social

Comissió sobre
l’emergència habitacional
Avaluació de les polítiques públiques d’habitatges i regeneració urbana

Comissió de rehabilitació i
instruments de finançament

Mesa de rehabilitació

Mesa de gènere

QUI?
Un pla participat
1. Agents implicats
2. Comissió de seguiment
3. Trobades sectorials
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Un pla participat
1. Agents implicats

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conselleria amb competències en urbanisme
Conselleria amb competències en serveis socials
Diputacions Provincials
Agrupacions de municipis
Col·legis professionals del sector
Universitats públiques i privades amb formació en el sector
Entitats financeres
Entitats o associacions de gestors d’habitatge
Entitats, associacions o moviments socials en defensa del dret a l’habitatge i la
ciutat
Entitats o associacions del tercer sector
Entitats o associacions de consumidors
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Un pla participat
2. Comissió de seguiment

Perfils competents en:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dret a l’habitatge
Dret a la ciutat
Ecologisme urbà
Economia circular aplicada a l’edificació
Economia i finances
Estudis urbans
Gestió i promoció de l’habitatge
Models habitacionals
Participació ciutadana
Perspectiva de gènere
Planificació estratègica
Tercer sector

Persones competents en:
▪ Activisme en l’àrea de l’habitatge i espai
urbà
▪ Antropologia
▪ Arquitectura tècnica
▪ Arquitectura i urbanisme
▪ Art urbà
▪ Dret (especialitat habitatge i ciutat)
▪ Economia urbana
▪ Geografia urbana
▪ Enginyeria
▪ Municipalisme
▪ Sociologia urbana
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Un pla participat
3. Trobades sectorials

Temàtiques:
₋ Habitatge accessible, digne i adequat
₋ Gestió descentralitzada ajuntaments
₋ Finançament innovador
₋ Transició verda
₋ Rehabilitació i renovació
₋ Innovació
₋ Formació per al foment de l’ocupació verda

QUAN?
Temporització
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QUAN?
Temporització

15/01/2020 >>> Presentació del document base i constitució
de la comissió de seguiment
15/05/2020 >>> Trobades sectorials

15/07/2020 >>> Deliberació
15/09/2020 >>> Finalització i inici del procés d’avaluació i
seguiment
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