Fitxa resum de programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla Estatal d'Habitatge
2018-2021. [2019/2127]
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:
L'execució d'obres o treballs de manteniment i intervenció en els habitatges unifamiliars i en els edificis, fins i tot
a l'interior dels habitatges, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, per tal de adequar-los als
estàndards previstos per la normativa vigent.
També seran subvencionables:
La despesa corresponent a la redacció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) Podrà ser subvencionable
sempre que no hagi estat objecte de subvenció anterior en un altre programa específic delIEEV.CV.
Necessàriament la intervenció proposta haurà d'incloure aquelles actuacions qualificades com a urgents alIEEV.CV
(INFORME D'ESTAT DE L'EDIFICI)
IMPRESCINDIBLE:
L'edifici compti amb el corresponent Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), Amb el contingut determinat al
respecte per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, emplenat i subscrit per
persona tècnica competent, en el moment de presentar la sol·licitud. En cas d'actuacions de renovació d'edifici
s'ha de comptar amb el corresponent informe municipal justificatiu de la renovació o substitució.
Tipus i quantia dels ajuts: Fins a 12.000 euros per habitatge que es rehabiliti
CO-FINANÇAMENT:40% Del cost total (fins a un màxim de 12.000 €)
excepcions:
En aquells habitatges en què els ingressos de la unitat de convivència resident siguin inferiors a tres vegades
l'IPREM el percentatge màxim de l'ajut sobre la inversió podrà arribar fins al 75%, el que suposa fins a un 35%
addicional al 40% general.
En les actuacions que s'escometen per a la millora de l'accessibilitat, en aquells habitatges en què resideixi una
persona amb discapacitat o major de 65 anys, el percentatge màxim de l'ajut podrà arribar fins al 75% de la
inversió, fet que suposa fins un 35% addicional com a ajuda complementària al 40% general.
Compatibilitat amb altres ajuts:
Les subvencions d'aquest programa seran compatibles amb qualsevol altra ajuda pública per al mateix objecte
sempre que el seu import no superi el cost total de l'actuació. No seran compatibles amb les ajudes del programa
de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges, del programa de foment de la conservació, de
la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges, del programa de foment del parc
d'habitatge lloguer i del programa de foment d'habitatges per a gent gran i persones amb discapacitat, tots del
Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.
Més informació al 965591287 i crea360@crea360.es
Data límit per presentar el IEE.CV el 30 d'Abril

