
AJUDES A LA
REHABILITACIÓ
D’HABITATGES

Ajudes econòmiques destinades a finançar la 
rehabilitació, renovació d'immobles i elements 
comuns d’habitatges de la ciutat d’Ontinyent.
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Objecte

Ajudes econòmiques destinades a finançar la rehabilitació d'immobles de la zona denominada “Àrea de 
Rehabilitació Urbana” del Centre Històric d'Ontinyent, que arreplega, bàsicament, els àmbits del Conjunt 
Històric de la Vila, del Centre Històric Raval - Poble Nou i de la zona del Camí dels Carros - Cantereria. 

Qui pot sol·licitar les ajudes? 

Podràn ser beficiaris les persones o entitats propietàries dels immobles, i les comunitats de propietaris, així 
com els arrendataris o titulars de l’activitat en cas d’usos terciaris o dotacionals, sempre que disposen de 
l’autorització dels propietaris.

Àmbit d’actuació

Conjunt Históric de la Vila, del Centre Históric Raval - Poble Nou i de la zona del Camí dels Carros - Cantereria 
(Plànol zona 1). L’àmbit s’amplia a tot el casc urbà en el cas de treballs d’eliminació de barreres arquitectóni-
ques o realització d’instal·lacions destinades a l’estalvi energètic i utilització d’energies renovables.

Queden fora de l’ambit d’actuació la Plaça Sto. Domingo i Carrer Major en el cas de treballs d’adequació 
interior de locals per obertura de nous establiments. 

Quins són els requisits?

En el cas de treballs realització d’instal·lacions destinades a l’estalvi energètic i utilització d’energies renova-
bles, els immobles hauran de tindre una antiguitat superior a 30 anys.

Les actuacions subvencionables s’han de realitzar íntegrament durant l’any 2016.

Quin tipus d’obres són subvencionables? 

Reparació o substitució de cobertes, canals i baixants exteriors.
Reparació o execució de revestiments de façanes a la via pública (esquerdejats, guarnits i semblants, etc).
Col·locació o substitució de fusteries exteriors.
Pintura de façanes i els seus elements de fusteria i reixes. 
Eliminació d'elements impropis (rètols, sòcols, aparells d'aire condicionat, antenes, instal·lacions 
aparents, etc). 
Impermeabilitzacions i tractaments de mitgeres.
Aïllaments tèrmics de façanes, mitgeres i cobertes.
Enderrocs d'edificacions
Eliminació de barreres arquitectòniques (exterior i interior). 
Instal·lacions destinades a l’estalvi energètic i utilització d’energies renovables.
Adequació interior de locals per obertura de nous establiments, excepte a la plaça de Sant Domingo i 
carrer Major que ja compten amb una ajuda específica per a l’arrendament.

Quantia de l’ajuda

L’ajuda serà d’un 50% del pressupost total de l’actuació subvencionable, amb el límit de 15.000 euros per 
beneficiari.

ONTINYENT
REHABILITA

Sol·licituds

Termini Fins el 30 de juny de 2016.
Lloc Registre General de l’Ajuntament o en el PROP.
Informació Oficina de Promoció Economica, edifici CREC.
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Objecte

Ajudes econòmiques destinades a finançar la rehabilitació o la renovació d'immobles en la zona denomi-
nada “Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Ontinyent” (ARRU), que compren el barri de la Vila i el 
Centre Històric - Raval (Plànol zona 2).

Qui pot sol·licitar les ajudes? 

Podrà ser beneficiari qui asumisca l’execució integral de l’àmbit d’actuació, propietaris, comunitats de propie-
taris, agrupacions de comunitats de propietaris, els consorcis i ens associatius de gestió.

Àmbit d’actuació

Barri de la Vila i Centre Históric-Raval determinada en el plànol que arreplega a l’àmbit declarat per la Gene-
ralitat Valenciana en resolució de 23 d’octubre de 2015. (Plànol zona 2).

Renovació de 20 habitatges, qualificació energètica mínima "B", en la Vila i Centre Històric - Raval (segons 
planol d’actuació).

Rehabilitació de 35 habitatges (segons planol d’actuació).

Quins són els requisits?

En el cas d’obres de rehabilitació, els edificis han d’haver estat construïts abans de 1981, i almenys el 70% de 
la superfície construïda sobre rasant ha d’estar  destinada a ús residencial d’habitatge habitual. Els edificis 
poden estar formats per un o més habitatges.

En el cas d’obres de renovació, els nous edificis construïts hauran de tindre una qualificació energètica 
mínima B, i complir en tot cas les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació.

En tots els casos, les actuacions respecte de les quals se sol·licita l’ajuda s’han d’iniciar en 2016, i podran 
finalitzar en 2017. Almenys el 20% de l’actuació subvencionada haurà d’estar realitzada en 2016. Abans de 
l’1 de novembre de 2017 haurà d’estar acreditada la realització total de l’obra.

Quin tipus d’obres són subvencionables? 

Obres de Rehabilitació: Obres o treballs de manteniment i intervenció en edificis i habitatges, instal·lacions 
fixes, equipament propi i elements comuns, per tal d'adequar-los a la normativa vigent. En el cas de rehabili-
tació integral d'un edifici només serà subvencionable el mateix nombre d'habitatges existent abans de la 
rehabilitació.

Obres de Renovació: Obres de demolició d’un edifici d’habitatges i substitució per una edificació d'habitat-
ges de nova construcció. 

Quantia de l’ajuda

Actuacions de rehabilitació:
Per part del Ministeri de Foment: 35% del cost subvencionable, amb un màxim d’11.000 euros per cada 
habitatge rehabilitat. 
Per part de la Generalitat Valenciana: 20% del cost subvencionable, amb un màxim de 9.000 euros per 
cada habitatge rehabilitat. 

ARRU
HABITATGE

Sol·licituds

Termini Fins el 30 de juny de 2016.
Lloc Oficina de Promoció Economica, edifici CREC.



Per part de l’Ajuntament d’Ontinyent: 20% del cost subvencionable, amb un màxim de 15.000 euros per 
cada habitatge rehabilitat.

Actuacions de renovació:
Per part del Ministeri de Foment: 35% del cost subvencionable, amb un màxim de 30.000 euros per cada 
habitatge construït en substitució d’un altre prèviament enderrocat.  
Per part de l’Ajuntament d’Ontinyent: 20% del cost subvencionable, amb un màxim de 15.000 euros per 
cada habitatge construït en substitució d’un altre prèviament enderrocat. 

ARRU
HABITATGE

Sol·licituds

Termini Fins el 30 de juny de 2016.
Lloc Oficina de Promoció Economica, edifici CREC.
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Objecte

Ajudes econòmiques per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’habitatges, amb la finali-
tat de fomentar la reactivació del sector de la construcció, afavorint la rehabilitació mitjançant obres de 
sostenibilitat i accesibilitat.

S'entendran per actuacions de rehabilitació en els edificis les dirigides a:
a) La seua conservació.
b) La millora de la qualitat i sostenibilitat.
c) Realitzar els ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

Qui pot sol·licitar les ajudes? 

Les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, o els propietaris únics d'edificis 
de vivendes. 
Tindran preferència les actuacions que afecten edificis en què almenys el 60% dels propietaris tinguen 
ingressos ponderats inferiors a 6,5 vegades IPREM.

Àmbit d’actuació

Tota la ciutat.

Quins són els requisits?

Els edificis que s'acullen al present programa d'ajudes compliran els requisits següents:
a) Han de ser edificis de residencia col·lectiva construits abans de 1981.
b) Que almenys el 70% de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial de vivenda.
c) Almenys el 70% de les vivendes de l’edifici, ha de constituir el domicili habitual dels seus propietaris o 
usuaris.

L’edifici ha de tindre l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE.CV) amb el contingut determinat per la Conselleria 
corresponent. 

Les obres poden haver-se iniciat abans de la sol·licitud, però no abans de la presentació telemàtica d’este 
informe, i hauran d’estar finalitzades abans del 31 de desembre de 2017. 

Quin tipus d’obres són subvencionables? 

Obres de Conservació: aquelles que afecten a la fonamentació, estructura i instal·lacions, terrats, façanes i 
parets mitgeres o altres elements comuns, que hagen estat detectades per l'informe d'avaluació de l'edifici 
(IEE.CV), o altres que afecten a les instal·lacions comunes d'electricitat, llanterneria, gas, sanejament, recollida 
i separació de residus i telecomunicacions, a fi d'adaptar-les a la normativa vigent.

Obres de millora de la qualitat i sostenibilitat: actuacions per a la millora de l’aïllament tèrmic de l’edifici, 
instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condi-
cionament tèrmic, o per a la millora de l'eficiència energètica dels ja existents, instal·lació d'equips de genera-
ció o que permeten la utilització d'energies renovables, actuacions per a la millora de l'eficiència energètica 
de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació, millora de les instal·lacions de subministrament i 
instal·lació de mecanismes que afavorisquen l'estalvi d'aigua.

REHABILITACIÓ
EDIFICATÒRIA
DE CONSELLERIA

Sol·licituds

Termini Fins el 30 de juny de 2016.
Lloc Oficina PROP, edifici CREC.



Obres d’Accesibilitat: instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor o renovació d'ascensors existents, 
instal·lació de remuntadors, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, instal·lació de senyals lluminosos o 
sonors que permeten l'orientació en l'ús d'escales i ascensors, instal·lació d'elements o dispositius electrò-
nics de comunicació entre les vivendes i l'exterior, com ara videointèrfons i anàlegs. 

Quantia de l’ajuda

Per part del Ministeri de Foment: 35% del cost subvencionable, amb un màxim total d’11.000 euros per cada 
vivenda i per cada 100m2 de superfície útil de local, que s’aplicarà en les condicions següents per cada viven-
da:

2.000 euros per actuacions de conservació, que s’incrementarà en 1.000 euros si també es realitzen 
actuacions de sostenibilitat simultàniament. 
2.000 euros per actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat. Si com a resultat d’estes actuacions 
la demanda energètica global de l’edifici, es reduïx en almenys un 50%, este límit serà de 5.000 euros.

4.000 euros per a actuacions de millora de l’accessibilitat.

Per part de la Generalitat Valenciana: 10% del cost subvencionable, amb un màxim de 4.000 euros per cada 
vivenda i per cada 100m2 de superfície útil de local, sempre que el 60% dels propietaris tinguen ingressos 
inferiors al 3,5 vegades l’IPREM. 

REHABILITACIÓ
EDIFICATÒRIA
DE CONSELLERIA

Sol·licituds

Termini Fins el 30 de juny de 2016.
Lloc Oficina PROP, edifici CREC.
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L’import de la subvenció concedida, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, 
ajudes o ingressos, no podrà superar el 100% del cost de l’obra executada. 

Les ajudes del programa ARRU HABITATGE són incompatibles amb la resta d’ajudes que 
figuren en aquest document informatiu. 

ASPECTES GENERALS
PER A TOTS ELS PROGRAMES


