
1.- Col·laborar en l'ampliació del parc públic de la Generalitat
2.- Facilitar l'accés a la vivenda a les unitats de convivència i col·lectius que no poden accedir al mercat lliure i realitzar l'adequat 
acompanyament per a promoure la inclusió social
3.- Posar en valor la vivenda pública i la seua gestió per mitjà d'un nou model social
4.- Millorar l'estat de conservació, eficiència energètica i accessibilitat en els grups de vivenda del patrimoni públic GVA
5.- Estimular la promoció de vivendes per a lloguer assequible per mitjà de la col·laboració publicoprivada. Gestió Fons Europeus -  
Next Generation (Fase I i II)
6.- Promoure la Gestió, Modernització i Promoció Àrees industrials (Llei 14/2018) i Realitzar el control sobre Concessions, Drets de 
Superfície i Autoritzacions d'ocupacions temporals (AOT)
7.- Optimitzar la gestió d'Altres Actius (locals, aparcaments) 
8.- Millorar l'atenció a la ciutadania, reforçant la intervenció social i acció comunitària en el parc públic
9.- Consolidar l'aplicació de la perspectiva de gènere

1.1.- Nova construcció de vivendes de lloguer social (853/2021)
- Execució obres edifici 184 vivendes sector la Torre de València
- Inici obres edifici pilot 18 vivendes carrer Joaquín Ballester de València
- Inici d'obres edifici pilot 13 vivendes carrer Ambaixador Anar-los d'Alcoi
- Inici d'obres promoció 74 vivendes lloguer social Benisaudet Alacant
- Inici d'obres promoció 70 vivendes lloguer social Santa Anna Gandia
- Licitació promoció 70 vivendes lloguer social Palmerars Elx
- Licitació promoció 55 vivendes lloguer social Benisaet Torrent
- Terminació obres 8 vivendes Plaça Arbre 2 de València
- Inici obres terminació edifici 3 vivendes Pintor Fillol 11 de València
- Licitació concursos avantprojectes vivendes lloguer social
1.2.- Execució dels drets de tanteig sobre vivendes de promoció pública de la GVA
1.3.- Recuperació de vivendes del parc públic de la GVA cedides en règim de compravenda o accés diferit a la propietat (57bis L8/2004)
1.4.- Resolució de mutu acord de contractes de vivenda cedida en règim de compravenda o d'accés diferit a la propietat (57 ter L8/2004)
1.5.- Recuperació de vivendes en compravenda per falta de pagament i regularització en renda dels seus ocupants quan procedisca
1.6.- Adquisició directa de vivendes propietat d'Entitats Financeres ocupades per unitats de convivència vulnerables
1.7.- Vivendes incorporades temporalment al patrimoni públic de vivenda de la GVA (Cessió ús Criteria-Caixa)

2.1.- Suport en les oficines d'EVHA a la inscripció d'unitats de convivència en el Registre de Vivenda de la Comunitat Valenciana 
(RVCV)
2.2.- Tramitació d'adjudicació per baremació a través del RVCV
2.3.- Tramitació d'adjudicació de propostes d'urgència habitacional a instància dels municipis o de la DG competent en Emergència 
Habitacional
2.4.- Tramitació d'adjudicació de vivendes víctimes de violència de gènere en virtut del Conveni subscrit amb la Vicepresidència i 
Conselleria d'Inclusió
2.5.- Programa de cessió de vivendes per a estudiants que desenrotllen tasques de voluntariat en els grups, promovent la integració 
social. (UJI Pisos Solidaris, FP Integració social ALCOI)
2.6.- Programa d'adjudicació de vivendes tutelades per a col·lectius vulnerables en col·laboració amb entitats i ONLs
2.7.- Anàlisi de necessitats de vivendes per a col·lectius específics en col·laboració amb els municipis
2.8.- Desenrotllament del programa d'acompanyament social en l'adjudicació de vivendes gestionades per EVHA, per a promoure la 
inserció social

3.1.- Programa d'inspecció i anàlisi dels perfils sociodemogràfics de les persones que ocupen les vivendes
3.2.- Actuacions per a evitar noves ocupacions: procediments judicials, alarmes, etc.
3.3.- Programa de recuperació de titularitat de vivendes per: no ús, falta de conservació, mala convivència, etc.
3.4.- Programa de regularització d'ocupants sense títol de vivendes del patrimoni públic de GVA per mitjà de procediment regulat per 
Resolució d'excepcionalitat
3.5.- Programa de millora de l'adequació de la vivenda a les necessitats de les unitats de convivència justificades per raons mèdiques, 
d'accessibilitat, d'apilotament o infraocupació
3.6.- Programa de reallotge d'unitats de convivència afectades per actuacions de rehabilitació integral
3.7.- Estratègies per a reduir la morositat: mediació, conscienciació, coordinació amb servicis socials municipals per a tràmit de renda 
d'inclusió, CREMES, bonis, etc.
3.8.- Plans d'Intervenció social i acompanyament adaptats a cada grup, amb obertura d'espais d'atenció en els grups en què es presta 
suport a través d'equips pluridisciplinaris formats per treballadors/as socials i integradors/as socials
3.9.- Programa de regularització de subministraments per a la reducció d'enganxalls elèctrics
3.10.- Programa de millora de la convivència
3.11.- Programa de millora de la gestió de les comunitats veïnals

4.1.- Tramitació actuacions acollides al programa d'ajuda de Rehabilitació a nivell de Barri (853/2021)
- Inici d'obres en el Grup Encaixadores de la Taronga d'Alzira
- Inici d'obres a Yesa 1 del grup la Coma de Paterna
- Inici d'obres en el grup Monfort
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- Encàrrec i redacció projecte i licitació obres en el grup 71 vivendes de Monòver
- Encàrrec i redacció projecte i licitació obres en el grup Dons de L'Horta de Paiporta
- Encàrrec, redacció de projectes i licitació obres instal·lació plaques fotovoltaiques en diversos grups propietat d'EVHA
4.2.- Tramitació actuacions acollides al programa d'ajuda de Rehabilitació a nivell d'Edifici (853/2021)
- Execució obres grup baladre II de Sagunt
- Execució obres fase I grup Miguel Hernández d'Alacant
- Inici d'obres fase II grup Miguel Hernández d'Alacant
- Execució obres Santa Cruz de Tenerife de Castelló
- Inici d'obres Avinguda Caputxins de Castelló
- Inici d'obres grup Sororitat de Torrent
- Encàrrec, redacció de projectes i licitació obres grup casetes de Paper de València
4.3.- Manteniment ordinari patrimoni públic GV
- Reparació 400 vivendes recuperades acabades
- 3000 actuacions de reparació de reclamacions adjudicades
- 500 actuacions de mesures per a impedir assalt adjudicades
4.4.- Actuacions accessibilitat RD 1100/2021
- Modernització ascensors grup 030926 Torrevieja
- Modernització ascensors grup 030925 El Campello

5.1.- Construcció de vivendes energèticament eficients per a lloguer assequible a través de la col·laboració publicoprivada sobre 17 
parcel·les propietat d'EVHA (Fase I Fons Next Generation)
5.2.- Construcció de vivendes energèticament eficients per a lloguer assequible a través de la col·laboració publicoprivada en 
parcel·les cedides pels municipis (Fase II Fons Next Generation)

6.1.- Pla de Mobilitat sostenible Parc Logístic de València
6.2.- Obtenció Categoria: Àrea Industrial Avançada per a Parc Logístic de València
6.3.- Desenrotllament Terciari en el Parc Logístic de València
6.4.- Construcció Aparcament vehicles pesats en Parc Logístic de València

7.1.- Identificació d'Actius amb gestió ineficient i definició noves condicions comercialització

8.1- Implantar la gestió de crides a través de centraleta intel·ligent
8.2.- Reorganització web EVHA per a aclarir i facilitar l'accés a la informació a la ciutadania
8.3.- Incorporar llista de preguntes freqüents (FAQ) en la web
8.4.- Incorporar noves fórmules per al pagament de rebuts i fiances a través de la web

9.1.- 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
9.2.- Revisió dels sistemes d'informació i informes per a aconseguir la disponibilitat de dades desagregats per sexe (diagnòstic i 
avaluació d'actuacions)
9.3.- Aprovació del Pla d'Igualtat de l'Entitat i implantació de les accions definides
9.4.- 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
9.5.- Realitzar una anàlisi d'intersectorialidad amb un enfocament de gènere, aplicat a les actuacions principals de l'Entitat i ajudar a 
optimitzar prioritats
NADA


