
L'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), és una entitat de dret públic adscrita a la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica.

Com a Entitat gestora de l'habitatge públic, els seus objectius estratègics són: Emprendre i desenrotllar accions directes a fi de qualificar
l'habitatge públic, i facilitar l'accés de la població a l'habitatge a través de mesures socials concretes. Per això, desenvolupa les 
funciones de gestió i administració dels habitatges de la Generalitat i dels habitatges protegits que són de la seua titularitat, a més és 
responsable de l'explotació d'aquestes últimes.

Entre les seues funcions també està el disseny, l'execució, la gestió i l'explotació de qualsevol classe de sòls, edificacions o equipaments
de titularitat pròpia o que li siguen atribuïdes per la Generalitat. L'objectiu d'EVHA sobre estos actius, és contribuir des de la seua 
gestió a la consolidació d'un nou model social, proposar i planificar la seua explotació amb compromís de vocació pública.

Les accions que es descriuen a continuació fan referència als treballs encarregats actualment a EVHA per la Conselleria de Vivenda i 
Arquitectura Bioclimàtica sense perjuí d'altres encàrrecs que des d'altres Conselleries o organismes o entitats de dret públic puguen fer-
se.

1. GESTIÓ VIVENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT ADSCRITA A EVHA

El principal objectiu d'EVHA, com a gestor de la Vivenda Pública de la Generalitat, és posar com més prompte millor el nombre més 
gran de vivendes a disposició de les persones amb menys recursos. S'estan gestionant prop de 13.000 VIVENDES PÚBLIQUES, de les 
quals un poc més de la mitat estan actualment en lloguer. El treball que es desenrotlle en 2021 vindrà marcat per la clara vocació social i 
de rescat ciutadà i es materialitzarà en les accions següents:

1.1 ACTUACIONS SOBRE LES VIVENDES

Intensificar els treballs per a l'implantació i desenrotllament d'una política social activa. En alguns casos es van a requerir costosos 
treballs de rehabilitació, i en altres casos les accions aniran dirigides a la regularització dels contractes de famílies amb complexes 
situacions socials.

1.1.1. ACCIONS DE REHABILITACIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES VIVENDES: per a optimitzar estes accions:

- Optimitzar l'atenció de reclamacions d'inquilins en vivendes i elements comuns dels grups, en aplicació del nou procediment elaborat 
per a tal fi.
- Reforçar les tasques d'inspecció i valoració de vivendes buides i recuperades per a poder escometre les reparacions necessàries i que 
puguen ser novament llogades, pertanyents al Parc Públic de Vivendes de la Generalitat.
- Intensificar el treball tècnic per al diagnòstic sobre l'estat de conservació del Parc Públic de Vivendes. Realitzar propostes 
d'intervenció, elaborar memòries valorades, Informes d'Avaluació d'edificis, proposades d'actuacions sobre elements comuns, plecs 
tècnics, bases de preus o qualsevol altra informació tècnica que requerisca la Conselleria per agilitzar la tramitació, licitació i adjudicació
de totes les actuacions de millora de la Vivenda Pública.
- Reforçar les tasques d'inspecció i valoració de vivendes que reunisquen els requisits per a la seua inclusió en la resolució de DG per la 
qual es determinen els criteris objectius  i subjectius addicionals per a regularitzar la situació,  per mitjà d'adjudicació, amb caràcter 
excepcional, de  vivendes ocupades sense títol pertanyents al parc públic de vivendes de la Generalitat.

1.1.2. ACTUACIONS URBANES I SOCIALS: desenrotllament de Plans de millora de la Vivenda Pública on confluïxen actuacions 
arquitectòniques i urbanes, amb el treball social de fons.

1.1.2.1 ACTUACIONS EN ÀREES DE RENOVACIÓ I REGENERACIÓ URBANA: estudi, anàlisi i proposta d'actuacions que 
contemplen, a més de la rehabilitació d'edificis i vivendes, la reurbanització dels espais públics, la millora de l'accessibilitat, l'eficiència 
energètica, la millora d'elements comuns.

Incorporació de Jornades de Participació Ciutadana per a donar a conéixer els veïns les actuacions a realitzar en les diferents Àrees i 
conéixer la seua opinió i prioritats, a fi d'analitzar-les i ser tingudes en compte en les diferents actuacions.

1.1.2.2 PLANS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL SOSTENIBLE (PINNS) i PLANS URGENTS D'INTERVENCIÓ SOCIAL: estudi, 
anàlisi, elaboració de directrius per a la reparació d'elements comuns o qualsevol altra informació tècnica que requerisca la Conselleria 
amb objecte no sols de reparar les vivendes, sinó de col·laborar en la reactivació dels barris més degradats a través del treball social que 
es desenrotllarà vinculat a ells.

De la mateixa manera que en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes convocar Jornades de Participació Ciutadana.

1.2. MESURES SOCIALS

Actuacions socials empreses junt amb els projectes de millora constructiva i urbana a fi de permetre la recuperació real de la zona sobre 
la qual s'actua.
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1.2.1. ACTUACIONS PER A GARANTIR LA CORRECTA OCUPACIÓ DE LES VIVENDES: junt amb el compromís de NO 
desdonament de persones en risc d'exclusió, que no tinguen solució habitacional, es van a optimitzar les accions per a evitar les 
ocupacions il·legals de vivendes buits que estan pendents de rehabilitació.

1.2.1.1. PROGRAMA DE REGULARITZACIÓ DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC: En 2021 es reforçarà el pla de regularització 
de subministrament elèctric en col·laboració amb IBERDROLA, per a conscienciar i reduir els enganxalls il·legals al subministrament,
amb l'objectiu de reduir els riscos que impliquen per a tot el veïnat.

1.2.1.2. REGULARITZACIÓ D'OCUPANTS SENSE TÍTOL: per a garantir la correcta ocupació de les vivendes de promoció pública. 
S'ha posat en marxa el PROGRAMA DE LEGALITZACIÓ D'OCUPANTS SENSE TÍTOL derivat de la Resolució de 4 d'abril de 
2017, de la Direcció General de Vivenda, Rehabilitació i Regeneració Urbana, per la qual s'establixen els criteris per a la regularització 
per mitjà d'adjudicació, amb caràcter excepcional, de vivendes del parc públic que estan ocupades sense títol des de fa anys. Dirigit a 
aquells ocupants sense títol de vivendes de promoció pública que hagueren establit el seu domicili habitual i permanent en la vivenda 
ocupada que es troben en alguna de les situacions següents:

A) Ocupants de vivenda de promoció pública que, a pesar de complir els requisits necessaris per a tindre dret a subrogar-se en la 
vivenda que ocupen, hagen presentat la seua sol·licitud fora de termini.

B) Ocupants de vivenda de Promoció Pública que, havent sigut titulars d'un contracte de compravenda sobre la mateixa, la seua relació 
contractual haja quedat extingida per falta de pagament de quotes d'amortització o quantitats a què vingueren obligats contractualment, 
pel que s'han convertit en ocupants sense títol que, no obstant, continuen residint en la vivenda per no haver-se executat el seu 
llançament.

C) Ocupants sense títol de vivendes de promoció pública de la Generalitat que hagueren establit el seu domicili habitual i permanent en 
la vivenda ocupada amb data anterior a l'1 de juliol de 2015.

1.2.2. INTENSIFICAR LA INTERVENCIÓ EN ELS GRUPS DE VIVENDES PER A REDUIR LA MOROSITAT I FOMENTAR LA 
CORESPONSABILITAT:

- CAMPANYES INFORMATIVES DIRIGIDES A LES FAMÍLIES: campanyes dirigides a les famílies que viuen de lloguer en les 
vivendes públiques per a informar-los de les ajudes a què poden optar per a ajustar els seus lloguers a les seues possibilitats 
econòmiques. Reduccions en la rendes de lloguer, a través de bonificacions i fórmules per a l'ajornament de deute, a través: de l'Acta de 
reconeixement de deute.

- PLA D'INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZADA. En 2021 s'ha previst reforçar el personal qualificat en matèria social, para en estreta 
col·laboració amb els Servicis Socials de cada municipi, millorar l'atenció individualitzada de les famílies més vulnerables i que tenen 
problemes amb el compliment de les seues obligacions econòmiques, de convivència, coresponsabilitat en l'ús dels immobles i els seus 
elements comuns, etc. Així mateix, este programa està dirigit a realitzar el seguiment dels casos atesos i tutorizar a les famílies en la seua
relació amb EVHA, tant quant als tràmits que necessiten realitzar com quant a motivar la millora de la seua actitud en les relacions amb 
veïnals i amb l'administració.

- CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ VEÏNAL, reforçar la coresponsabilitat i la consciència social.

1.2.3. PROGRAMA D'ADJUDICACIÓ DE VIVENDES EN COL·LABORACIÓ AMB ADMINISTRACIONS LOCALS I ALTRES: 
continuar amb la implantació de mesures socials en coordinació amb: Representants municipals - Famílies demandants de Vivenda - 
Col·lectius ciutadans - tècnics EVHA - Direcció EVHA - Servicis Socials.

A través de les col·laboracions interadministratives, es continuarà treballant en el desenrotllament de Programes d'integració social per 
a l'allotjament de col·lectius amb especials dificultats socials d'adaptació, sent d'espacial rellevància el desenrotllament del Conveni de
col·laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, pel qual es facilita l'accés a vivendes de lloguer a dones víctimes de 
violència de gènere.

Complementàriament, en 2021 es van a reforçar les mesures d'acompanyament de les noves famílies adjudicatàries, per a afavorir la 
integració en els grups de vivenda pública.

1.2.4. COORDINACIÓ DE COMUNITATS VEÏNALS: Continuar amb el programa d'assessorament i suport a les comunitats veïnals, 
amb especial incidència en l'aprovació de Reglaments de Règim Interior personalitzats. El compliment de les Normes de Convivència 
consensuades és el factor imprescindible per a la millora de convivència en els grups de la Generalitat.

En 2020 es va iniciar el primer programa de mediació comunitària per a afavorir la convivència i la coresponsabilitat en l'ús i 
manteniment dels elements comuns, i com resultat d'esta experiència, es va a replicar este model en els principals grups del Parc Públic.

1.2.5. ATENCIÓ CIUTADANA I MESURES PER A AFAVORIR LA SOSTENIBILITAT SOCIAL: EVHA disposa d'un servici 
d'atenció personalitzat al ciutadà en les oficines de l'entitat i telèfon de consultes de 9:00 a 14:00

1.2.6. CONTINUAR LES LABORS DE GESTIÓ DE PAGAMENTS D'IMPOSTOS LOCALS: treballs de gestió vinculats al pla de 
pagaments per a abonar el deute corresponent als IBIS i la resta d'impostos municipals, que s'ha acumulat des del 2009.

1.2.7. AMPLIACIÓ DEL PARC PÚBLIC A TRAVÉS D'EXERCICI DE TANTEIG I/O COMPRA: L'administració, a través 
d'EVHA, recupera la titularitat de vivendes en la finançament de la qual ha participat total o majoritàriament a fi de posar-les novament 
a disposició dels demandants de vivenda.

2. GESTIÓ DEL PATRIMONI PROPIETAT D'EVHA

2.1 GESTIÓ DE VIVENDES PROPIETAT D'EVHA



EVHA és propietària en tot el territori de la Comunitat Valenciana de més d'1.100 vivendes de lloguer i quasi 300 en règim de venda. El 
principal objectiu en la gestió d'estes vivendes és el desenrotllament de Plans que faciliten la seua ocupació:

2.1.1 PLA D'OCUPACIÓ DE VIVENDES: El seu objecte és incentivar l'ocupació de les vivendes protegides. En concret des de la 
posada en marxa d'este pla s'han dut a terme distintes mesures orientades a la millora en les rendes de les promocions, realitzant accions 
de difusió en coordinació amb els Ajuntaments:

- Actualització de preus de lloguer: Adequació de rendes de les distintes promocions propietat d'EVHA per a adequar-les als nivells de 
mercat, a través d'estudis individualitzats. 
- Adequació de rendes en contractes vigents: Fent extensiu als contractes existents les baixades de rendes conseqüència dels estudis de 
mercat anteriors.
- Increment de períodes de carència en contractes de lloguer: Establir períodes de carència en els nous contractes per a compensar, en 
part, el cost de les altes de subministraments.

2.1.1.1 PLA DE LLOGUER ASSEQUIBLE: El seu objectiu és adequar les rendes del lloguer dels inquilins a les circumstàncies 
econòmiques de les unitats de convivència. Este Pla s'ha traduït en una reducció de les quotes de lloguer de què s'han beneficiat els 
inquilins des de l'1 d'abril de 2016 fins al 30 de juny de 2021, d'acord amb els següents criteris:

- Unitats familiars els ingressos del qual ponderats siguen - Unitats familiars els ingressos dels quals ponderats siguen > 1,25 i < =2 
vegades l'IPREM. La renda de lloguer serà igual al 25% dels ingressos ponderats de la unitat familiar.

2.1.1.2 MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D'ÚS DE LES VIVENDES: el seu objecte és facilitar l'accés a la vivenda segons les necessitats 
de cada municipi, modificant el règim de venda a lloguer, o a lloguer amb opció a compra.

Esta ampliació de règim ja va quedar arreplegat en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018 a través d'una línia 
pressupostària identificada amb el codi Línia X8262000.

2.1.2 PLA D'ACCÉS A VIVENDES PROPIETAT D'EVHA: Mitjançant Una Resolució de la Consellera de 16 de juny de 2017 
(DOCV 8072 de 28.06.2017), de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es van aprovar els CRITERIS 
SOCIALS PER A L'ACCÉS A LES VIVENDES PROTEGIDES PROPIETAT D'EVHA EN RÈGIM D'ARRENDAMENT prioritzant
certes circumstàncies personals i socioeconòmiques de les unitats de convivència en l'accés a les vivendes de protecció pública propietat 
d'EVHA. El seu objecte és la introducció de criteris socials tant per a prioritzar les circumstàncies que es reconeixen com d'especial 
protecció en la Llei 2/2017 per la Funció Social de la Vivenda de la Comunitat Valenciana, com per a dotar de major transparència tot el 
procediment d'adjudicació d'estes vivendes. 

2.1.3 GESTIÓ DE LA MOROSITAT: El seu objectiu és la reducció de la morositat en el pagament de les rendes. Estes funcions 
atribuïdes per la normativa a l'Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA), no poden entendre's separadament de la seua vocació social
com a entitat pública que és, i especialment després de la publicació de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció 
social de la vivenda de la Comunitat Valenciana, i per tant, pretén conciliar l'obligació de gestionar un patrimoni públic amb criteris 
professionals i iguals per a tots els seus arrendataris, en especial enfront d'aquells que incomplixen amb les seues obligacions i 
impedixen a altres demandants que es troben en condicions desfavorables accedir a una vivenda, amb el dret de les famílies a disposar 
d'una vivenda digna i assequible, especialment aquelles que acrediten trobara en condicions de vulnerabilitat.
El 30 d'abril de 2019 es va firmar Resolució de la directora general d'EVHA on s'establien els criteris sobre la reclamació de quantitats 
degudes en les vivendes de lloguer propietat de l'Entitat. Estos criteris pretenen conciliar l'obligació de gestionar un patrimoni públic 
amb criteris professionals, sense perdre de vista i prioritzant el dret dels ciutadans a disposar d'una vivenda digna i assequible.

2.2 GESTIÓ D'IMMOBLES PROPIETAT DE TERCERS I ALTRES IMMOBLES

2.2.1 CONVENI AMB CRITERIACAIXA: L'objecte d'este Conveni és establir les condicions de col·laboració entre l'Entitat 
Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA) i CriteriaCaixa que permeta destinar durant un temps determinat part de les vivendes propietat 
d'esta última a lloguer assequible davall la gestió d'EVHA.

CriteriaCaixa cedirà en usdefruit a EVHA un número aproximat inicial de 500 vivendes, rebent en contraprestació un preu fix mensual 
per cada una de les unitats cedides, adaptat a les circumstàncies de cada una d'estes, de manera que permeta a EVHA l'arrendament 
d'estes vivendes a particulars en un rang de preus assequibles.

2.2.2 PROGRAMA DE LLOGUER SOCIAL -  BANKIA: L'objecte d'este programa és promoure l'accés a la vivenda a les famílies 
que l'hagen perdut per un procés d'execució hipotecària o d'altres circumstàncies excepcions derivades de l'actual crisi econòmica, a 
través d'un contracte de lloguer social.

2.2.3 GESTIÓ DE PLACES D'APARCAMENT PER A RESIDENTS: EVHA gestiona aproximadament 400 places d'aparcament en 
l'entorn del Centre Històric de València distribuïdes en quatre pàrquings diferenciats. L'objectiu en la gestió d'estos immobles és 
l'homogenización de les condicions econòmiques i d'accés a les places ubicades en estos pàrquings.

2.2.5 GESTIÓ DE TRASTERS I PLACES DE GARATGE: L'objectiu de la gestió d'estos immobles és la seua venda amb la finalitat de
reduir els costos i optimitzar els recursos disponibles en la seua gestió.

3. GESTIÓ DE PARCEL·LES D'EVHA

Oferir el sòl propietat d'EVHA vinculat al desenrotllament d'actuacions que aporten algun benefici social o que contribuïsquen d'alguna 
manera a consolidar un nou model urbà.



3.1. SÒL RESIDENCIAL: L'Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA) té entre les seues finalitats la promoció, construcció i gestió 
de sòl, infraestructures, equipaments i edificacions, i la gestió i administració de vivendes de protecció pública. És titular de 49 
parcel·les residencials finalistes, actualment ja solar, en les que resulta necessari promoure i gestionar vivendes en règim de lloguer 
assequible.  Atés que a causa de la situació financera de la pròpia Entitat, no és possible l'execució directa en estos sòls de vivenda en 
règim de lloguer assequible, és necessari acudir a altres modalitats de prestació del servici previstes en la nostra normativa.

3.2. SÒL INDUSTRIAL-LOGÍSTICO: oferir sòl industrial en suport a les iniciatives per a l'exercici de l'activitat logística a través de la
gestió i explotació de sòl del PARC LOGÍSTIC DE VALÈNCIA. En el desenrotllament de les labors de gestió, treballarem en el marc de
la constitució de la nova Entitat de Gestió i Modernització del PLV, d'acord amb la Llei 14/2018 de la Generalitat de gestió, 
modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Treballarem en coordinació amb l'Ajuntament de Riba-
roja per a obtindre la classificació d'Àrea Industrial Avançada, d'acord amb l'esmentada llei. Per a la consecució d'esta categoria 
industrial, ens marquem uns punts prioritaris que devem de desenrotllar coordinadament:

-implantació de pla de seguretat i emergència del PLV
 -implantació de pla de mobilitat sostenible
 -Sistema de gestió de residus
 -rutes de vianants i carrils bici dins de l'àrea que fomenten el desplaçament intern sense vehicles de motor.

4. PROMOCIÓ DE VIVENDES EVHA

Reinicie de les labors de promoció de vivendes en sòls propietat d'EVHA a fi de posar en el mercat noves vivendes protegides. En una 
primera fase es planteja la terminació de promocions paralitzades iniciades per IVVSA i acordades pel Consell d'Administració 
d'EVHA.
5. CONSOLIDAR L'APLICACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Consolidació de l'aplicació de la perspectiva de gènere en la Generalitat de les actuacions i a tots els nivells de l'Entitat.

5.1 Utilització d'un llenguatge inclusiu i no sexista en les comunicacions internes i externes amb el suport de guies i ferramentes 
informàtiques per a la seua correcció.

5.2 Revisió dels sistemes d'informació i informes per a aconseguir la disponibilitat de dades desagregats per sexe (diagnòstic i avaluació 
d'actuacions).

5.3 Aprovació del Pla d'Igualtat de l'Entitat i implantació de les accions definides.

5.4 Sensibilització i formació específica, per al personal a tots els nivells, en ferramentes per a fomentar la igualtat de tracte i oportunitats
i prevenció de violència de gènere.

5.5 Realitzar una anàlisi d'intersectorialidad amb un enfocament de gènere, aplicat a les actuacions principals de l'Entitat i ajudar a 
optimitzar prioritats
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