Actuacions en matèria d'habitatge a la Comunitat
Valenciana | Innovació i qualitat en l'habitatge

FEBR19

0|4

Innovació i
qualitat en
l'habitatge

§ Projecte de Decret d'accessibilitat

universal en l'edificació i en els espais
públics
§ Estratègies d'innovació en habitatge
§ Participació en projectes internacionals
§ Desenvolupament de documents i eines

per a millorar-ne la qualitat
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www.calab.es

COL·LECCIÓ 0

!

Innovació i
qualitat en
l'habitatge

Desenvolupament de documents i eines per a

millorar la qualitat
§ Guia de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatge

existent
§ Guia de millora de l'accessibilitat en edificis d'ús públic
§
§

contribuir a
garantir l'accessibilitat universal
Projecte de Decret per a

Projecte de Decret pel qual es regula l'accessibilitat en
l'edificació i els espais públics, i s'avança cap a
l'harmonització legislativa amb la normativa estatal.

Estratègies d'innovació en habitatge per a

satisfer noves necessitats
habitacionals
Espai de reflexió i de coneixement sobre les noves
estratègies habitacionals per a orientar polítiques
innovadores d'habitatge.
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Participació en projectes internacionals per a

innovar sobre models nous i
solucions edificatòries
Participació en projectes competitius d'investigació,
innovació, educació i cooperació territorial en el marc de
convocatòries europees.
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existents
Pressupost estimat per a l'accessibilitat en vestíbuls
Guia de condicions bàsiques d'habitatge existent
Operacions de manteniment en edificis existents
Pressupost estimat de reforma de banys i cuines
Base de Dades de Construcció 2018
Visualitzador gratuït de Bases de Dades
Guia per a la redacció del Pla de Control segons LG-14
Plec general de condicions tècniques en l'edificació
Generador de plecs
Guia per a la inspecció i l'avaluació de danys en edificis
per sisme
Guia per a la prevenció de danys per sisme en centres
escolars
Guia per a la inspecció i l'avaluació de danys per
inundacions
Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a la
integració de totes les persones
Guia de disseny urbà en zons mediterrànies per a mitigar
l'efecte illa de calor
Guia d'estratègies de regeneració urbana
CERMA. Qualificació Energètica Residencial Mètode
Abreujat
Guia de disseny d'habitatge turístic - BES

