Ajudes econòmiques a l'habitatge a la Comunitat
Valenciana | Ajudes Renhata per a la reforma interior

FEBR19

1|1

Vols
reformar ta
casa?
T'ajudem!

Disposes del Pla Renhata
per a reformar les habitacions
humides de ta casa i per a
adaptar-la a persones amb
diversitat funcional.
Viure en una casa en bones
condicions és la base per a
millorar la teua qualitat de vida.

BUTLLETÍ 1

Més informació en:
www.calab.es
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Ajudes Renhata
2019
Reforma de les habitacions humides
Inclou: cuina, banys o safaretjos
No inclou: calderes,1 electrodomèstics, placa de
cocció, forn o extractor de fums

Adaptació per a persones amb
diversitat funcional
Inclou: ampliació d'espais de circulació, canvi de
portes, senyals acústics o lluminosos…
Quantia
§ Com a mínim obtens el 5 % del preu de les obres,
per un import màxim de 600€
§ A més, pots obtindre entre el 25 % i 35 %, amb un
màxim de 3.000€ a 4.200€, en funció dels punts
obtinguts en la baremació de les sol·licituds
§ L'obtenció de l'ajuda i l'import que tindrà dependrà
de la qualitat constructiva de ta casa i del grau de
discapacitat de qui l'ocupe
Característiques de la casa:
§ Ha de ser la teua residència habitual
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§ Ha de tindre més de 20 anys d'antiguitat
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La Generalitat té una ajuda específica, el Pla Renove de Calderes.
Llevat que en l'habitatge hi haja una persona amb un grau de
discapacitat superior al 50%.
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Què se subvenciona?
§ Els honoraris professionals (màx. 5 % cost de les

obres) i taxes i impostos
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§ Les despeses de l'obra, des de 2.000€ fins a
12.000€

Quan les demane?
§ Pots sol·licitar l'ajuda una vegada hages acabat
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les obres, fins al 15 de maig de 2019
§ Les obres s'han d'haver iniciat després de l'1 de
gener de 2018 i haver-se acabat entre el 2 de
juliol de 2018 i el 15 de maig de 2019

Com i on les demane?
§ Has de buscar un Tècnic Col·laborador
§ La sol·licitud es fa telemàticament en

www.habitatge.gva.es
§ Si tens dubtes, pots escriure'ns a

ajudesrehabilitacio@gva.es
965 936 775
Alacant
964 333 752
Castelló
963 426 694
València
§ o acostar-te als Serveis Territorials
§ telefonar-nos al
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Llevat que siguen adaptacions per a persones amb un grau de
discapacitat superior al 50% o majors de 75 anys.
Recorda que per a fer l'obra has de sol·licitar una llicència a
l'ajuntament.

