
Vicepresidència Segona 
i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Vicepresidencia Segunda 
y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 1/2022, de 17 de 
gener, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Ha-
bitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn 
construït en municipis mitjançant el pla «Conviure», i es 
convoquen les ajudes per a l’exercici 2022. [2022/1616]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 1/2022, de 17 
de enero, de la Vicepresidencia Segunda y Conselle-
ria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la cual 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la rehabilitación de edificios y la ade-
cuación del entorno construido en municipios mediante el 
plan «Conviure», y se convocan las ayudas para el ejerci-
cio 2022. [2022/1616]

Advertido un error en la versión en valenciano de la mencionada 
orden, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núme-
ro 9267, de 31.01.2022, se corrige en los siguientes términos:

Donde dice: 
«Ordre 17/2022, de 17 de gener, de la Vicepresidència Segona i 

Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït en municipis 
mitjançant el Pla Conviure i es convoquen les ajudes per a l’exercici 
2022.»;

Debe decir: 
«Ordre 1/2022, de 17 de gener, de la Vicepresidència Segona i 

Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït en municipis 
mitjançant el pla «Conviure», i es convoquen les ajudes per a l’exercici 
2022.»

En el apartado cuarto, «Condicions particulars de les actuacions 
objecte d’ajudes»

Donde dice: 
«2. El termini per a executar les obres no podrà excedir de mesos, 

comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de 
l’ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si, per cau-
ses alienes a l’entitat beneficiària o promotora de l’actuació, el termini 
anterior no es compleix, podrà incrementar-se el termini d’execució fins 
a un màxim de sis mesos, prèvia sol·licitud degudament justificada.»;

Debe decir: 
«2. El termini per a executar les obres no podrà excedir de 36 

mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de con-
cessió de l’ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si, 
per causes alienes a l’entitat beneficiària o promotora de l’actuació, el 
termini anterior no es compleix, podrà incrementar-se el termini d’exe-
cució fins a un màxim de sis mesos, amb la sol·licitud prèvia deguda-
ment justificada.»

En el apartado noveno, « Presentació de les sol·licituds»
Donde dice: 
«2.f) Programa d’actuació que garantisca l’execució de les obres 

en els exercicis establits. A este efecte i d’acord amb els terminis regla-
mentaris per a la tramitació del contracte d’obra, el programa d’actuació 
expressarà el termini d’execució de cadascuna de les anualitats previstes 
i imports estimats d’aquestes, d’acord amb el pla d’obra del projecte.»;

Debe decir: 
«2.f) Programa d’actuació que garantisca l’execució de les obres en 

els exercicis establits. A aquest efecte, i d’acord amb els terminis regla-
mentaris per a la tramitació del contracte d’obra, el programa d’actuació 
expressarà, mitjançant un diagrama de Gantt, el termini d’execució de 
cadascuna de les anualitats previstes i imports estimats d’aquestes, des-
glossat per mensualitats, d’acord amb el pla d’obra del projecte.»

València, 21 de febrero de 2022.– El director general de Calidad, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética: Alberto Rubio Garrido.

Advertit un error en la versió en valencià de l’esmentada Ordre, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
9267, de 31.01.2022, es corregeix en els següents termes:

On diu: 
«Ordre 17/2022, de 17 de gener, de la Vicepresidència Segona i 

Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït en municipis 
mitjançant el Pla Conviure i es convoquen les ajudes per a l’exercici 
2022.»;

Ha de dir: 
«Ordre 1/2022, de 17 de gener, de la Vicepresidència Segona i Con-

selleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabi-
litació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït en municipis mitjan-
çant el pla «Conviure», i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022.»

En l’apartat quart, «Condicions particulars de les actuacions objecte 
d’ajudes»,

On diu: 
«2. El termini per a executar les obres no podrà excedir de mesos, 

comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de 
l’ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si, per cau-
ses alienes a l’entitat beneficiària o promotora de l’actuació, el termini 
anterior no es compleix, podrà incrementar-se el termini d’execució fins 
a un màxim de sis mesos, prèvia sol·licitud degudament justificada.»;

Ha de dir: 
«2. El termini per a executar les obres no podrà excedir de 36 

mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de con-
cessió de l’ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si, 
per causes alienes a l’entitat beneficiària o promotora de l’actuació, el 
termini anterior no es compleix, podrà incrementar-se el termini d’exe-
cució fins a un màxim de sis mesos, amb la sol·licitud prèvia deguda-
ment justificada.»

En l’apartat nové, «Presentació de les sol·licituds»,
On diu. 
«2.f) Programa d’actuació que garantisca l’execució de les obres en 

els exercicis establits. A aquest efecte i d’acord amb els terminis regla-
mentaris per a la tramitació del contracte d’obra, el programa d’actuació 
expressarà el termini d’execució de cadascuna de les anualitats previstes 
i imports estimats d’aquestes, d’acord amb el pla d’obra del projecte.»;

Ha de dir: 
«2.f) Programa d’actuació que garantisca l’execució de les obres en 

els exercicis establits. A aquest efecte, i d’acord amb els terminis regla-
mentaris per a la tramitació del contracte d’obra, el programa d’actuació 
expressarà, mitjançant un diagrama de Gantt, el termini d’execució de 
cadascuna de les anualitats previstes i imports estimats d’aquestes, des-
glossat per mensualitats, d’acord amb el pla d’obra del projecte.»

València, 21 de febrer de 2022.– El director general de Qualitat, 
Rehabilitació i Eficiència Energètica: Alberto Rubio Garrido.
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