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ORDRE 7/2010, de 29 de març, de la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es 
regulen els cartells i plaques que identifiquen les actua-
cions protegides en matèria d’habitatge i sòl per al Pla 
Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valenciana 2009-
2012. [2010/4117]

ORDEN 7/2010, de 29 de marzo, de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que 
se regulan los carteles y placas que identifican las actua-
ciones protegidas en materia de vivienda y suelo para el 
Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 
2009-2012. [2010/4117]

El gaudi d’un habitatge digne i adequat és una preocupació essen-
cial del legislador, així s’han succeït els corresponents plans d’habi-
tatge, mitjançant els quals s’instrumenten les mesures de foment i de 
prestació directa de l’habitatge i el sòl.

En el marc d’aquestes mesures s’ha establit l’obligació d’identifi-
car els habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública.

La Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’Habitatge de la Comunitat 
Valenciana, estableix l’obligació de col·locar cartells i plaques que 
identifiquen les actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl a la 
Comunitat Valenciana.

L’incompliment d’aquesta obligació deriva en una infracció admi-
nistrativa de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’Habitatge de la 
Comunitat Valenciana.

Aquesta nova ordre estableix la regulació respecte a l’obligació de 
la col·locació de plaques i cartells d’obres en les actuacions de protec-
ció pública a fi de facilitar la informació adequada.

En conseqüència, aquesta ordre estableix que el disseny dels car-
tells i les plaques s’ha d’adaptar al que estableixen els annexos, amb 
les noves imatges identificatives i formes del Pla Autonòmic d’Habi-
tatge de la Comunitat Valenciana 2009-2012.

Per això, i per raó de les facultats que m’atorga el Decret 139/2009, 
de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgà-
nic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme 
i Habitatge, i l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del 
Consell,

ORDENE

Article 1. Objecte
Aquesta ordre té com a objecte regular l’obligatorietat de la col-

locació de cartells i plaques identificatives de les actuacions protegi-
des en matèria d’habitatge i sòl.

Article 2. Cartells informatius
1. En les actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl és 

obligatòria la col·locació de cartells informatius en un lloc visible de 
l’obra, després de l’obtenció de la qualificació provisional i fins a la 
finalització de les obres.

2. En les obres d’habitatges de nova construcció subjectes a règims 
de protecció pública: s’han de col·locar obligatòriament cartells infor-
matius, segons el model que figura en l’annex I d’aquesta disposició.

El contingut dels cartells informatius de les obres d’habitatges de 
nova construcció, segons el model de l’annex I, és el següent:

a) Tipus d’actuació
b) Número expedient
c) Data qualificació provisional
d) Règim: especial/general/concertat
e) Nombre d’habitatges o allotjaments en venda, si escau
f) Nombre d’habitatges o allotjaments en lloguer, si escau
g) Nombre d’habitatges destinats a minusvàlids, si escau
h) Nombre de garatges i trasters vinculats
i) Nom del promotor i, si escau, pàgina web
j) Logotip del Ministeri d’Habitatge
k) Imatge identificativa del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012
l) Inscripció: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valenci-

ana 2009-2012
m) Logotip de la Generalitat amb el web

El disfrute de una vivienda digna y adecuada es una preocupación 
esencial del legislador, así se han sucedido los correspondientes pla-
nes de vivienda, mediante los cuales se instrumentan las medidas de 
fomento y de prestación directa de la vivienda y suelo.

En el marco de dichas medidas se ha venido estableciendo la obli-
gación de identificar las viviendas sujetas a cualquier régimen de pro-
tección pública.

La Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comuni-
tat Valenciana, establece la obligación de colocar carteles y placas que 
identifiquen las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo 
en la Comunitat Valenciana.

El incumplimiento de esta obligación deriva en una infracción 
administrativa de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la 
Comunitat Valenciana.

Esta nueva orden establece la regulación con respecto a la obliga-
ción de la colocación de placas y carteles de obras en las actuaciones 
de protección pública con el fin de facilitar la información adecuada.

En consecuencia, la presente orden establece que el diseño de los 
carteles y las placas se ha de adaptar a lo establecido en los anexos, 
con las nuevas imágenes identificativas y formas del Plan Autonómico 
de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012.

Por ello, y en virtud de las facultades que me otorga Decre-
to 139/2009, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y el artículo 28 de la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell,

ORDENO

Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto regular la obligatoriedad de la 

colocación de carteles y placas identificativas de las actuaciones pro-
tegidas en materia de vivienda y suelo.

Artículo 2. Carteles informativos.
1. En las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, 

será obligatorio la colocación de carteles informativos en un lugar visi-
ble de la obra, tras la obtención de la calificación provisional y hasta la 
finalización de las obras.

2. En las obras de viviendas de nueva construcción sujetas a regí-
menes de protección pública: se colocarán obligatoriamente carteles 
informativos, según el modelo que figura en el anexo I de esta dispo-
sición.

El contenido de los carteles informativos de las obras de viviendas 
de nueva construcción, según el modelo del anexo I, será el siguiente:

a) Tipo de actuación
b) Número expediente
c) Fecha calificación provisional
d) Régimen: especial/general/concertado
e) Número de viviendas y/o alojamientos en venta, en su caso
f) Número de viviendas y/o alojamientos en alquiler, en su caso
g) Número de viviendas destinadas a minusválidos, en su caso
h) Número de garajes y trasteros vinculados
i) Nombre del promotor, y en su caso su página web
j) Logotipo del Ministerio de Vivienda
k) Imagen identificativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-

ción 2009-2012
l) Inscripción: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
m) Logotipo de la Generalitat con su web.
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3. En les actuacions protegides de rehabilitació d’elements comuns 
en edificis de habitatges s’han de col·locar obligatòriament banderoles 
informatives, segons el model de l’annex II d’aquesta disposició.

Les banderoles informatives de les obres de rehabilitació d’ele-
ments comuns en edificis d’habitatges han de tenir, segons el model de 
l’annex II d’aquesta disposició, el contingut següent:

a) Tipus d’actuació
b) Tipus de rehabilitació que s’ha d’efectuar, distingint:
1r. Accessibilitat
2n. Eficiència energètica
3r. Seguretat o estanquitat
c) Número d’expedient
d) Nombre d’habitatges
e) Data de qualificació provisional
f) Promotor/ens gestor
g) Logotip de la Generalitat amb el web
h) Inscripció: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
i) Logotip del Ministeri d’Habitatge
j) Imatge identificativa del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012

4. En els àmbits d’àrees de rehabilitació integral, àrees de renova-
ció urbana i actuacions d’urbanització de sòl, s’han de col·locar obli-
gatòriament cartells informatius, d’acord amb els models següents:

a) A les àrees de rehabilitació integral, els cartells de la Generalitat 
han de tenir, segons el model de l’annex III, el contingut següent:

1r. Tipus d’actuació
2n. Denominació de l’àrea
3r. Data de l’acord bilateral entre el Ministeri d’Habitatge i la 

Generalitat
4t. Ens Gestor
5é. Pla que delimita l’àmbit d’actuació
6é. Logotip del Ministeri d’Habitatge
7é. Imatge identificativa del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012
8é. Logotip de l’ajuntament
9é. Inscripció: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
10é. Logotip de la Generalitat amb el web

b) A les àrees de renovació urbana, els cartells de la Generalitat 
han de tenir, segons el model de l’annex IV, el contingut següent:

1r. Tipus d’actuació
2n. Denominació de l’àrea
3r. Data de l’acord bilateral entre el Ministeri d’habitatge i la 

Generalitat
4t. Ens gestor
5é. Plànol que delimita l’àmbit d’actuació
6é. Logotip del Ministeri d’Habitatge
7é. Imatge identificativa del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012
8é. Logotip de l’ajuntament
9é. Inscripció: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
10é. Logotip de la Generalitat amb el web
c) En el cas d’actuacions de sòl, els cartells de la Generalitat han 

de tenir, segons el model de l’annex V, el contingut següent:
1r. Tipus d’actuació, que indique l’Àrea d’Urbanització Prioritària, 

o Àrea d’Urbanització No Prioritària, segons el cas 
2n. Denominació de l’àrea
3r. Nombre d’habitatges protegits
4t. A les àrees d’urbanització prioritària, la data de l’Acord Bilate-

ral entre el Ministeri d’Habitatge i la Generalitat
5é. Promotor/ens gestor
6é. Plànol que delimite l’àmbit d’actuació
7é. Logotip del Ministeri d’Habitatge
8é. Imatge identificativa del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012
9é. Logotip de l’ajuntament

3. En las actuaciones protegidas de rehabilitación de elementos 
comunes en edificios de viviendas, se colocarán obligatoriamente, 
banderolas informativas, según el modelo del anexo II de esta dispo-
sición.

Las banderolas informativas de las obras de rehabilitación de ele-
mentos comunes en edificios de viviendas tendrán, según el modelo 
del anexo II de esta disposición, el contenido siguiente:

a) Tipo de actuación
b) Tipo de rehabilitación que se va a realizar, distinguiendo:
1º. Accesibilidad
2º. Eficiencia energética
3º. Seguridad y/o estanqueidad
c) Número de expediente
d) Número de viviendas
e) Fecha calificación provisional
f) Promotor/ente gestor
g) Logotipo de la Generalitat con su web
h) Inscripción: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
i) Logotipo del Ministerio de Vivienda
j) Imagen identificativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-

ción 2009-2012

4. En los ámbitos de áreas de rehabilitación integral, áreas de 
renovación urbana y actuaciones de urbanización de suelo, se coloca-
rán obligatoriamente carteles informativos, conforme a los siguientes 
modelos:

a) En las áreas de rehabilitación integral, los carteles de la Genera-
litat tendrán, según el modelo del anexo III, el contenido siguiente:

1º Tipo de actuación
2º Denominación del área
3º Fecha del acuerdo bilateral entre el Ministerio de Vivienda y la 

Generalitat
4º Ente Gestor
5º Plano delimitando el ámbito de actuación
6º Logotipo del Ministerio de Vivienda
7º Imagen identificativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-

ción 2009-2012
8º Logotipo del ayuntamiento
9º Inscripción: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
10º Logotipo de la Generalitat con su web

b) En las áreas de renovación urbana, los carteles de la Generalitat 
tendrán, según el modelo del anexo IV, el contenido siguiente:

1º Tipo de actuación
2º Denominación del área
3º Fecha del acuerdo bilateral entre el Ministerio de Vivienda y la 

Generalitat
4º Ente gestor
5º Plano delimitando el ámbito de actuación
6º Logotipo del Ministerio de Vivienda
7º Imagen identificativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-

ción 2009-2012
8º Logotipo del ayuntamiento
9º Inscripción: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
10º Logotipo de la Generalitat con su web
c) En el caso de actuaciones de suelo, los carteles de la Generalitat 

tendrán, según el modelo del anexo V, el siguiente contenido:
1º Tipo de actuación, señalando Área de Urbanización Prioritaria, 

o Área de Urbanización No Prioritaria, según el caso
2º Denominación del área
3º Número de viviendas protegidas
4º En las áreas de urbanización prioritaria, la fecha del Acuerdo 

Bilateral entre el Ministerio de Vivienda y la Generalitat
5º Promotor/ente gestor
6º Plano delimitando el ámbito de actuación
7º Logotipo del Ministerio de Vivienda
8º Imagen identificativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-

ción 2009-2012
9º Logotipo del ayuntamiento

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



10é Inscripció: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-
ciana 2009-2012

11é. Logotip de la Generalitat amb el web

5. En les actuacions de rehabilitació en programes preferents de 
rehabilitació urbana i en grups d’habitatges de rehabilitació preferent, 
s’han de col·locar obligatòriament cartells informatius. El contingut 
dels cartells ha de ser el següent:

a) Tipus d’actuació: programa preferent de rehabilitació urbana 
(annex VI), o grup d’habitatges de rehabilitació preferent (annex VII)

b) Denominació de l’àrea
c) Data de la resolució de la Direcció General d’Habitatge i Pro-

jectes Urbans
d) Ens Gestor
e) Pla que delimita l’àmbit d’actuació
f) Logotip del Ministeri d’Habitatge
g) Imatge identificativa del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012
h) Logotip de l’ajuntament
i) Inscripció: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valenci-

ana 2009-2012
j) Logotip de la Generalitat amb el web

6. Als habitatges que s’oferisquen en lloguer mitjançant la Xarxa 
de Mediació, Agència Valenciana de Lloguer, s’han de col·locar obli-
gatòriament, cartells informatius en un lloc visible des del carrer, 
segons el model que figura en l’annex VIII d’aquesta disposició.

El contingut dels cartells informatius dels habitatges de la Xarxa 
de Mediació, Agència Valenciana de Lloguer, segons l’annex VIII, ha 
de ser el següent:

a) Inscripció Xarxa Lloga
b) Logotip de l’agent col·laborador: ajuntament/entitat
c) Telèfon de l’agent col·laborador: ajuntament/entitat
d) Adreça web de la Xarxa Lloga
e) Logotip de la Generalitat 

Article 3. Plaques identificatives
1. En les actuacions protegides en matèria d’habitatge és obliga-

tòria, una vegada acabades les actuacions, la col·locació de plaques 
identificatives en un lloc visible des del carrer, i pròxim a la llinda de 
les portes d’accés. S’han d’instal·lar en el moment de sol·licitar la qua-
lificació definitiva i abans de l’obtenció d’aquesta, adjuntant una foto-
grafia que ho justifique.

2. Les plaques identificatives per a les obres d’habitatges de nova 
construcció s’han de fer segons el model de l’annex IX d’aquesta dis-
posició. El contingut de les plaques, segons el model de l’annex IX, ha 
de ser el següent:

a) Logotip de la Generalitat amb el web
b) Inscripció: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
c) Règim a què estan acollits els habitatges
d) Número de l’expedient
e) Nom del promotor
f) Logotip del Ministeri d’Habitatge
g) Imatge identificativa del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012
3. En les obres de rehabilitació d’elements comuns, quan l’obra 

siga d’accessibilitat, és obligatori col·locar la placa en un lloc visi-
ble des del carrer i pròxim a la llinda de les portes d’accés, segons el 
model de l’annex X d’aquesta disposició. El contingut de les plaques, 
segons l’annex X, és el següent:

a) Logotip de la Generalitat
b) Inscripció: Pla autonòmic d’habitatge de la Comunitat Valenci-

ana 2009-2012
c) Inscripció: «Edifici rehabilitat: habitatges accessibles»
d) Símbol universal de l’accessibilitat
e) Número de l’expedient
f) Logotip del Ministeri d’Habitatge
g) Imatge identificativa del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012

10º Inscripción: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat 
Valenciana 2009-2012

11º Logotipo de la Generalitat con su web

5. En las actuaciones de rehabilitación en programas preferentes 
de rehabilitación urbana y en grupo de viviendas de rehabilitación pre-
ferente, se colocarán obligatoriamente carteles informativos. El conte-
nido de los carteles será el siguiente:

a) Tipo de actuación: programa preferente de rehabilitación urbana 
(anexo VI), o grupo de viviendas de rehabilitación preferente (anexo 
VII)

b) Denominación del área
c) Fecha de la resolución de la Dirección General de Vivienda y 

Proyectos Urbanos
d) Ente gestor
e) Plano delimitando el ámbito de actuación
f) Logotipo del Ministerio de Vivienda.
g) Imagen identificativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-

ción 2009-2012
h) Logotipo del Ayuntamiento
i) Inscripción: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
j) Logotipo de la Generalitat con su web

6. En las viviendas que se oferten en alquiler a través de la Red de 
Mediación, Agencia Valenciana de Alquiler, se colocarán obligatoria-
mente, carteles informativos en lugar visible desde la calle, según el 
modelo que figura en el anexo VIII de esta disposición.

El contenido de los carteles informativos de las viviendas de la 
Red de Mediación, Agencia Valenciana de Alquiler, según el anexo 
VIII, será el siguiente:

a) Inscripción Red Alquila
b) Logotipo del agente colaborador: ayuntamiento/entidad
c) Teléfono del agente colaborador: ayuntamiento/entidad
d) Dirección web de la Red Alquila
e) Logotipo de la Generalitat

Artículo 3. Placas identificativas.
1. En las actuaciones protegidas en materia de vivienda, será obli-

gatoria, una vez terminadas las actuaciones, la colocación de placas 
identificativas en un lugar visible desde la calle, y próximo al dintel 
de las puertas de acceso. Se instalarán en el momento de solicitar la 
calificación definitiva y previo a la obtención de la misma, adjuntando 
fotografía que lo justifique.

2. Las placas identificativas para las obras de viviendas de nueva 
construcción se harán según el modelo del anexo IX de esta disposi-
ción. El contenido de las placas, según el modelo del anexo IX, será el 
siguiente:

a) Logotipo de la Generalitat con su web
b) Inscripción: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
c) Régimen al que están acogidas las viviendas
d) Número del expediente
e) Nombre del promotor
f) Logotipo del Ministerio de Vivienda
g) Imagen identificativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-

ción 2009-2012
3. En las obras de rehabilitación de elementos comunes, cuando 

la obra sea de accesibilidad, será obligatorio la colocación de la placa 
en un lugar visible desde la calle y próximo al dintel de las puertas de 
acceso, según el modelo del anexo X de esta disposición. El contenido 
de las placas, según el anexo X, es el siguiente:

a) Logotipo de la Generalitat
b) Inscripción: Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valen-

ciana 2009-2012
c) Inscripción: «Edificio rehabilitado: viviendas accesibles»
d) Símbolo universal de la accesibilidad
e) Número del expediente
f) Logotipo del Ministerio de Vivienda
g) Imagen identificativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-

ción 2009-2012
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Article 4. Sancions
D’acord amb el que disposa l’article 67.1 i 67.2 de la Llei 8/2004, 

de 20 d’octubre, d’Habitatge de la Comunitat Valenciana, l’incompli-
ment de les obligacions anteriors constitueix una infracció administra-
tiva.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Cartells informatius
El model dels cartells informatius que s’aproven en l’annex I és 

obligatori per a tots els expedients la data de qualificació provisional/
definitiva dels quals siga posterior a l’entrada en vigor d’aquesta ordre 
i, en tot cas, per als expedients acollits al Pla d’Habitatge i Rehabilita-
ció 2009/2012.

Segona. Plaques informatives
El model de les plaques informatives que s’aproven en l’annex 

II, és obligatori per a tots els expedients acollits al Pla d’Habitatge i 
Rehabilitació 2009/2012.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogada l’Ordre de 15 de novembre de 2004, de la Con-

selleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen la publicitat, i 
els cartells i les plaques que identifiquen les actuacions protegides en 
matèria d’habitatge i sòl a la Comunitat Valenciana, i totes les dispo-
sicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen a aquesta 
ordre.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 29 de març de 2010

El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i 
vicepresident tercer del Consell,

JUAN GABRIEL COTINO FERRER

Artículo 4. Sanciones
Conforme a lo dispuesto en el artículo 67.1 y 67.2 de la Ley 

8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, 
constituye infracción administrativa el incumplimiento de las obliga-
ciones anteriores.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Carteles informativos
El modelo de los carteles informativos que se aprueban en el 

anexo I, será obligatorio para todos los expedientes cuya fecha de cali-
ficación provisional/definitiva, sea posterior a la entrada en vigor de 
la presente orden y en todo caso, los expedientes acogidos al Plan de 
Vivienda y Rehabilitación 2009/2012.

Segunda. Placas informativas
El modelo de las placas informativas que se aprueban en el anexo 

II, será obligatorio para todos los expedientes acogidos al Plan de 
Vivienda y Rehabilitación 2009/2012.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa
Queda derogada la Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Con-

selleria de Territorio y Vivienda, por la que se regulan la publicidad, 
y los carteles y placas que identifican las actuaciones protegidas en 
materia de vivienda y suelo, en la Comunitat Valenciana, y cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente orden.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 29 de marzo de 2010

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y 
vicepresidente tercero del Consell,

JUAN GABRIEL COTINO FERRER
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