
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
L'Ajuntament de València, va subscriure el 28 d'octubre de 2015, “l'Acord de la comissió 
bilateral, relatiu a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-
Canyamelar de València”. Eren parts intervinents del dit Acord, el Ministeri de Foment, a 
través del Director General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, la Generalitat, a través del 
Director General de Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana i el propi Ajuntament de 
València a través del seu Alcalde. 
El dit Acord preveu, que dins de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Barri del Cabanyal-
Canyamelar, declarada amb data 23 d'octubre de 2015, per la Generalitat als efectes dels previst 
en l'article 27.1.a) del Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment 
del lloguer d´habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana 2013-2016, 
es duguen a terme la renovació de 50 habitatges, així com la rehabilitació de 250 habitatges. 

A QUI?  
Comunitats de propietaris en edificis residencials o propietari únic d´habitatges en bloc o 
unifamiliars, que es troben en l'Àrea de Rehabilitació i Regeneració Urbana (ARRU) d'El 
Cabanyal-Canyamelar 

QUIN ÉS L'ÀMBIT?                                                                                
L'àrea plantejada per a la declaració de 
l'ARRU comprén la totalitat del barri d'El 
Cabanyal – Canyamelar, fronterís al Nord 
amb el barri de la Malva-rosa, a l'Est amb 
la franja litoral, al Sud amb el port i el barri 
del Grau i a l'Oest els barris d'Ayora i        
Beteró. 
Està configurada dins dels següents 
límits físics: Al Nord Avinguda Dels 
Tarongers, A l'Est el límit litoral, al Sud 
els carrers Francisco Cubells i Juan 
Izquierdo i a l'Oest els carrers 
Serradora, Marí Blas de Lezo i Luis 
Peixó.  

QUÈ SE SUBVENCIONA?  

Les obres que seran subvencionables són les següents: 
 

• L'execució d'obres o treballs de manteniment i intervenció en edificis i habitatges, 
instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, a fi d'adequar-los a la normativa 
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vigent. Es podran incloure els honoraris dels professionals, el cost de redacció de projectes, 
informes tècnics i certificats necessaris, així com els gastos derivats de la tramitació 
administrativa, sempre que tots ells estiguen degudament justificats. 

• Les de millora de l'eficiència energètica en edificació, les d'implantació d'energies renovables 
i sistemes de climatització centralitzada, les de foment de la mobilitat sostenible i, en general, 
totes aquelles altres destinades a reduir la demanda energètica, reduir les emissions de 
gasos contaminants i augmentar l'ús d'energies renovables. 

• En l'àmbit de la protecció i millora de la biodiversitat, la promoció de cobertes verdes, o 
d'implantació d'espècies adequades al mig. 

• Obres de demolició i edificació d´habitatges de nova construcció. Els nous edificis hauran de 
tindre una qualificació energètica mínima B, i complir en tot cas amb les exigències del Codi 
Tècnic de l'Edificació. Els habitatges construïts ho seran en el mateix número que els 
prèviament construïts, llevat que per compatibilitat urbanística, la renovació d'immobles que 
es troben en avançat estat de deteriorament generalitzat, no es considere viable la seua 
rehabilitació, optant-se per la nova edificació urbanísticament permesa, quant a usos i 
aprofitament. 

COM?  

Per a sol·licitar les ajudes necessites: Acord comunitat de propietaris, Informe d'Avaluació de l'Edifici 
(IEE), Projecte complet de les obres a realizar i Sol·licitud de llicència. 

QUANT?  

Les ajudes a què poden accedir les ciutadanes i els ciutadans són les següents; 

REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES:  
• El 35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim de 

11.000 € per habitatge. 

• El 20% del cost subvencionable, amb càrrec a la Generalitat, amb un màxim de 9.000 € per 
habitatge. 

 
CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI EN SUBSTITUCIÓ D'UN ALTRE DEMOLIT:  

• 35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim de 30.000 
€, per cada habitatge construït en substitució d'una altre prèviament demolit. 

A estes quantitats se li afegiran fins a 4.000 €, per unitat de convivència a reallotjar, durant el temps 
que duren les obres i fins a un màxim de 3 anys, per als realojos temporals. 

ON PUC SOL·LICITAR-LES?  

Les sol·licituds per al Pla de Vivenda hauran de presentar-se en les oficines de la societat pública 
PLA CABANYAL-CANYAMELAR S.A ., situada al c/ Reina, 105 , en El Cabanyal. Si vols més 
informació pots posar-te en contacte amb nosaltres en: info@plancabanyal.es, o a través del nostre 
telèfon 96 356 75 79. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


