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Vicepresidencia Segunda 
y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 6/2022, de 29 de juny, 
de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions de millora 
de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’ac-
cés a l’habitatge 2022-2025. [2022/8145]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 6/2022, de 29 
de junio, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la cual se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones de mejora de la accesibilidad a las viviendas 
del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 
[2022/8145]

Advertidos errores en la mencionada orden, publicada en el DOGV 
núm. 9374, de 04.07.2022, se procede, de conformidad con el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas, en virtud del cual: «Las 
administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores mate-
riales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos», a efectuar las 
siguientes correcciones:

En el título, en la versión valenciano, donde dice:
«ORDRE 6/2021, de 29 de juny, 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 de millora 
de l’accessibilitat als habitatges del Pla Estatal per a l’accés a l’habitat-
ge 2022-2025.»;

Debe decir:
«ORDRE 6/2022, de 29 de juny, 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 de millora 
de l’accessibilitat als habitatges del Pla Estatal per a l’accés a l’habitat-
ge 2022-2025.»

En el primer párrafo de la base Décima, en valenciano y castellano, 
donde dice:

«Para determinar el porcentaje que hay que aplicar al coste subven-
cionable para obtener la ayuda a conceder se partirá de la puntuación 
obtenida por el inmueble objeto de la actuación en función de su cate-
goría catastral y de la media de la renta por unidad de consumo de los 
hogares residentes en la sección censal donde está ubicado el inmueble 
según los datos del INE para el año 2019.»;

Debe decir:
«Para determinar el porcentaje que hay que aplicar al coste subven-

cionable para obtener la ayuda a conceder se partirá de la puntuación 
obtenida por el inmueble objeto de la actuación en función de su cate-
goría catastral y de la media de la renta por unidad de consumo de los 
hogares residentes en la sección censal donde está ubicado el inmueble 
según los datos del INE para el año correspondiente.»

València, 5 de septiembre de 2022.– El director general de Calidad, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética: Alberto Rubio Garrido.

Advertides errades en l’esmentada Ordre, publicada en el DOGV 
número 9374, de 04.07.2022, es procedeix, de conformitat amb l’article 
109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en virtut del qual: «Les adminis-
tracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o arit-
mètics existents en els seusactes», a efectuar les següents correccions:

En el títol, en la versió valencià, on diu:
«ORDRE 6/2021, de 29 de juny, 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 de millora 
de l’accessibilitat als habitatges del Pla Estatal per a l’accés a l’habitat-
ge 2022-2025.»

Ha de dir:
«ORDRE 6/2022, de 29 de juny, 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 de millora 
de l’accessibilitat als habitatges del Pla Estatal per a l’accés a l’habitat-
ge 2022-2025.»

En el primer paràgraf de la base Dècima, en valencià i castellà, on 
diu:

«Per a determinar el percentatge que cal aplicar al cost subvencio-
nable per a obtindre l’ajuda a concedir es partirà de la puntuació obtin-
guda per l’immoble objecte de l’actuació en funció de la seua categoria 
cadastral i de la mitjana de la renda per unitat de consum de les llars 
residents en la secció censal on està situat l’immoble segons les dades 
de l’INE per a l’any 2019.»;

Ha de dir:
«Per a determinar el percentatge que cal aplicar al cost subvencio-

nable per a obtindre l’ajuda a concedir es partirà de la puntuació obtin-
guda per l’immoble objecte de l’actuació en funció de la seua categoria 
cadastral i de la mitjana de la renda per unitat de consum de les llars 
residents en la secció censal on està situat l’immoble segons les dades 
de l’INE per a l’any corresponent.»

València, 5 de setembre de 2022.– El director general de Qualitat, 
Rehabilitació i Eficiència Energètica: Alberto Rubio Garrido.
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