
 
 

 
 

AJUDES I SUBVENCIONS 
 

 GENERALITAT VALENCIANA (GVA) 
 

Programa Beneficiaris Dates Enllaços al procediment i/o informació 
Pla Renhata 
- 
millora de les 
condicions de 
l’interior dels 
habitatges, en 
el marc del 
Pla de 
reforma 
interior 
d’habitatge 

Qualsevol persona física, 
que siga propietària, 

usufructuària o 
arrendatària d’un 

habitatge situat a la 
Comunitat Valenciana. 

 
Les obres s’hauran 
d’haver iniciat amb 

posterioritat al dia 1 de 
gener de 2022 i hauran 

d’haver acabat amb 
posterioritat al 6 d’abril 

de 2022. 

1/02/23 
- 

2/05/23 

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/27/pdf/2023_732.pdf 
 
 

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/pla-
renhata-2023 

 
Per a buscar tècnic col·laborador: 

https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servlet
ObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=62108&SF
_SIS_ICP=1&ssl_redireccionado=true&idsesion=16651

41934546 
 

Ajudes per a 
la realització 
de l’informe 
d’avaluació 
de l’edifici 
(IEEV.CV) 
 

Comunitats de 
persones propietàries o 
persones propietàries 
úniques d’edificis de 

caràcter 
predominantment 
residencial, que 

hagueren formalitzat la 
presentació telemàtica de 

l’IEEV.CV amb 
posterioritat al 13 d’abril 

de 2022, segons el model 
establit per la Direcció 
General de Qualitat, 

Rehabilitació i Eficiència 
Energètica. 

6/02/23 
- 

8/05/23 

https://dogv.gva.es/datos/2023/02/03/pdf/2023_948.pdf 
 

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/informe-de-
evaluacion-del-edificio 

 
https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/ajudes-

implantacio-ieev.cv-2023 
 
 

Ajudes Pla 
Irta 
 
projectes, 
obres i 
investigació 
aplicada i 
desenvolupam
ent de 
producte, 
d’impuls a la 
transició 
ecològica i 
innovació en 
l’entorn 
construït. Pla 
IRTA d’impuls 
a la innovació 
i investigació 
aplicada per a 
la transició 
ecològica en 
l’arquitectura. 

Qualsevol persona física 
o jurídica, de naturalesa 

pública o privada 

10/02/23 
- 

 28/04/23 

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/ajud
es-pla-irta-2023 

 
https://habitatge.gva.es/documents/20051105/0/
2023_1169+DOGV+Convocatoria+Plan+Irta+20

23.pdf/d3f01ce4-7708-f5ee-2471-
9f0720d62bc3?t=1675928892913 
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 NEXT GENERATION EU (NG) – PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA 

 
Programa Beneficiaris Dates Enllaços al procediment i/o informació 

Comunitats Energètiques Locals (CELs) 
Programa CE 
IMPLEMENTA 

 
IDAE 

Podran obtindre la 
consideració de 

beneficiaris qualssevol 
persones jurídiques, 
públiques o privades, 

legalment i vàlida 
constituïdes, que tinguen 
el seu domicili fiscal a 

Espanya, i que 
conformen una 

comunitat energètica 
segons el que s'estableix 
en l'article 2.1 de l'Ordre 

TED/1446/2021, de 22 de 
desembre. 

19/12/22 
- 

13/02/23 

https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-
servicios&refsec=comunidades-
energeticas&refsec=comunidades-
energeticas&idarticulo=146974 
 
 
https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/comunidades-energeticas 

 

Rehabilitació d’habitatges 
Millora 

d’infraestructure
s de 

telecomunicació 

en edificis 
d’abans de l’any 

2000 

Les comunitats de 
propietaris, d’un edifici o 

conjunt d’edificacions 
situats en la Comunitat 

Valenciana, subjectes al 
règim de propietat 

horitzontal que 
requerisquen adaptar les 
seues instal·lacions de 
telecomunicacions a 
l’interior de l’edifici o 

conjunt d’edificacions. 

19/12/22 
- 

14/03/23 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/18/pdf/2022_10709.p
df 

 
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22

256 
 

Rehabilitació a 
nivell d’edifici i 

de la millora de 
l’eficiència 

energètica en 
habitatges 

En el cas de 
rehabilitació d’edificis: 
- persones propietàries 
o usufructuàries 
d’habitatges 
unifamiliars 
- comunitats de 
persones propietàries o 
les agrupacions de 
comunitats de persones 
propietàries 
- societats cooperatives 
d’habitatges  
- empreses o 
cooperatives 
arrendatàries o 
concessionàries dels 
edificis 
En el cas de millora de 
l’eficiència energètica 
d’habitatges: 
- persones propietàries, 
usufructuàries o 
arrendatàries 
d’habitatges 
 

Obertura 
prevista per a 
març 

https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/fons-
europeus-per-a-la-rehabilitaci%C3%B3-d-habitatges-

2023 
 

Buscar tècnic col·laborador (convocatòria 2022): 
https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servlet
ObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=62108&SF
_SIS_ICP=1&ssl_redireccionado=true&idsesion=16754

28309331 
 

Informació reduccions fiscals (convocatòria 2022): 
https://habitatge.gva.es/documents/20051105/3552534

28/DEDUCCIONES+FISCALES.pdf/d5eb9dc9-fe77-
ee51-41e2-736c2bea1abf?t=1646227933043 
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Programa Beneficiaris Dates Enllaços al procediment i/o informació 

Cotxes elèctrics i punts de recàrrega 

Programa 
MOVES III 
 
-adquisició o 
finançament per 
renting de 
vehicles 
elèctrics 
“endollables” i 
de pila 
combustible 
 
-adquisició i 
instal·lació de 
sistemes de 
recaàrrega per 
a vehicles 
elèctrics 

 

persones físiques, 
autònoms, comunitats 
de propietaris i entitats 
públiques sempre que 

no exercisquen activitats 
econòmiques per les 

quals oferisquen béns i/o 
serveis en el mercat 

31/12/2023 http://moves.ivace.es/es/home-moves 
 

 
 

http://moves.ivace.es/es/home-moves

