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La Vicepresidència Segona i Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 
impulsa una nova línia de subvencions 
a actuacions que fomenten la sostenibi-
litat mediambiental, social i econòmica 
en l’arquitectura i aposten per la inno-
vació com a catalitzador d’una transició 
responsable que redunde en la millora 
de la qualitat dels espais que habitem 
garantint el respecte al medi ambient i 
el benestar de les persones sense com-
prometre el de generacions futures.

En aquesta convocatòria 2020 es cofi-
nançaran projectes i obres arquitectòni-
ques d’edificació i actuacions urbanes, 
tant de rehabilitació com de nova plan-
ta, que puguen considerar-se demostra-
dors paradigmàtics de l’impuls a la inno- 
vació i transferència de coneixement 
cap a una major resiliència de l’entorn 
construït.

Podrà ser beneficiària qualsevol perso-
na física o jurídica, de naturalesa públi-
ca o privada, en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana.



Pla Irta d’Impuls a la 
Innovació i Recerca 
aplicada per a la 
Transició ecològica 
en l’Arquitectura. 
Convocatòria 2020.

Objecte del tràmit

Es convoquen, per a l’exercici 
2020, subvencions per a cofinan-
çar projectes i obres arquitectò-
niques, que fomenten la incor-
poració de mesures sostenibles 
i potencien la innovació aplicada 
en l’entorn construït en l’àmbit 
de la Comunitat Valenciana.
S’estableixen dos programes:

Programa 1:
Projectes. Subvencions per 
a la redacció de projectes
• Els projectes ja redactats hau-

ran d’haver-se finalitzat com 
a màxim 2 anys abans de la 
publicació de la convocatòria.

• Els projectes en redacció 
hauran de finalitzar la mateixa 
en el termini màxim d’1 any, 
comptat a partir de l’endemà 
de la data de publicació en 
el DOGV de la resolució de 
concessió de les ajudes.

Programa 2:
Obres. Subvencions per 
a l’execució d’obres
• Les obres ja executades hau-

ran d’haver-se finalitzat com 
a màxim 2 anys abans de la 
publicació de la convocatòria.

• Les obres en execució hau-
ran de finalitzar la mateixa en 
el termini màxim de 2 anys, 
comptats a partir de l’ende-
mà de la data de publicació 
en el DOGV de la resolució 
de concessió de les ajudes.

Es presentarà una única 
sol·licitud per entitat.
L’actuació comptarà amb 
les llicències necessàries i 
requerides per les adminis-
tracions corresponents.

Qui pot iniciar-ho?

Podrà sol·licitar aquestes sub-
vencions qualsevol persona 
física o jurídica, de naturalesa 
pública o privada, que aposte 
per la sostenibilitat i la innovació 
aplicada en arquitectura en l’àm-
bit de la Comunitat Valenciana.

Quantia de l’ajuda 

Se subvencionarà des del 50% 
fins a un màxim del 95% del pres-
supost de l’actuació sol·licitada 
segons l’ordre de bases, prioritzant



les accions promogudes per 
la iniciativa pública que perse-
guisquen el benestar comunitari.
L’import de la subvenció i el 
seu límit màxim en funció dels 
diferents programes d’actuació 
i caracterització del sol·licitant, 
s’estableixen en la convocatòria.
La quantia total de les aju-
des a concedir en la present 
convocatòria serà inicialment 
d’1.578.000,00 euros. El seu 
abonament, se subjectarà a 
una execució pressupostària 
desenvolupada en 3 anualitats.

Quan sol·licitar-ho?
Terminis de presentació

El termini serà de 15 dies 
hàbils, a comptar des de l’en-
demà al de publicació de la 
convocatòria en el DOGV.
• Data d’inici de presen-

tació de sol·licituds: 21 
d’octubre de 2020.

• Data de finalització de pre-
sentació de sol·licituds: 10 
de novembre de 2020.

Quina documentació 
s’ha de presentar?

La sol·licitud anirà acompanyada 
de la documentació que s’arreple-
ga en la Orden 6/2020, de 24 de 
setembre, de la Vicepresidència 
Segona i Conselleria d’Habitatge 

i Arquitectura Bioclimàtica, per la 
qual s’aproven les bases regula-
dores de subvencions a projec-
tes, obres i investigació aplicada 
i desenvolupament de producte, 
d’impuls a la transició ecològica 
i innovació en l’entorn construït. 
Pla Irta d’Impuls a la Innovació i 
Recerca aplicada per a la Transi-
ció ecològica en l’Arquitectura.

Com es tramita?

El procés de tramitació serà 
telemàtic, sense perjudici que 
les persones físiques poden 
triar un altre mitjà per a relaci-
onar-se amb l’Administració.
La sol·licitud es formalitzarà 
segons els models que figu-
ren en la següent URL: http://
www.habitatge.gva.es/es/
web/arquitectura/pla-irta.
Obtindran la condició de benefi-
ciari seguint l’ordre descendent 
en la citada relació per la pun-
tuació obtinguda fins a l’esgota-
ment de la dotació econòmica.

Accions subvencionables

Seran despeses subvenciona-
bles totes les despeses que 
responguen a la naturalesa de 
l’actuació i estiguen directa-
ment relacionats amb l’objecte 
de l’actuació de foment de la 
transició ecològica en l’entorn 



construït i impuls a la innovació, 
indicats en l’ordre de bases.
A l’efecte del Programa 2. Obres, 
del pressupost protegible només 
es consideren despeses o costos 
subvencionables aquells que 
poden incloure’s en el pressupost 
d’execució material de l’obra.

Justificació 
Forma de pagament

El pagament de les subvenci-
ons concedides es realitzarà 
prèvia justificació o resolució 
per pagaments anticipats del 
director general competent 
en matèria d’innovació eco-
lògica en la construcció.
El termini de presentació de la 
documentació justificativa de 
la realització de l’activitat sub-
vencionada quedarà obert amb 
la publicació de la resolució de 
concessió de la subvenció.

Informació complementària
Criteris de valoració

Per a determinar la valoració 
de les actuacions s’aplica-
ran els criteris d’avaluació 
segons el que s’estableix en 
l’ordre de bases, tals com:
• Trajectòria de l’equip 

interdisciplinari.
• Qualitat tècnica del projecte.
• Pertinència de l’actuació.

• Interès científic i inno-
vador de la proposta.

• Mesures de sostenibilitat 
ambiental, social i econòmica.

 Mes informació

Web :
http://www.habitatge.gva.es/
es/web/arquitectura/pla-irta,

Correu electrònic:
plairta@gva.es
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