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INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE en relació amb EL PROJECTE D'ORDRE DE LA
VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA
BIOCLIMÀTICA, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DEL PLA
PER A la MILLORA DE LES CONDICIONS DE L'INTERIOR DELS HABITATGES, EN EL
MARC DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE, PLA RENHATA.
En compliment del que es disposa en l'article 19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes, i en l'article 2 de la Llei 30/2003, de 13 d'octubre,
sobre mesures per a incorporar la valoració de l'impacte de gènere en les disposicions
normatives, s'informa el següent:
La disposició normativa que es pretén aprovar és una actualització que es produeix en el marc
«Pla per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges. Pla RENHATA», que preveu
ajudes a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines que promoguen determinades
actuacions de reforma interior dels seus habitatges. Atesa la concreció de la matèria, la seua
aprovació no implica de cap manera discriminació per raó de sexe, respectant-se
escrupolosament el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones, i no existint cap
circumstància que puga fer augmentar les oportunitats i avantatges d’un gènere o l’altre.
DESCRIPCIÓ DE LA DISPOSICIÓ NORMATIVA
Ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la
qual s'aproven les bases reguladores del «Pla per a la millora de les condicions de l'interior
dels habitatges, en el marc del pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata».
ÒRGAN ADMINISTRATIU QUE HO PROMOU
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
ÀMBIT D'ACTUACIÓ DE LA NORMA
Comunitat Valenciana, en execució del Pla Renhata.
OBJECTIUS GENERALS DE LA DISPOSICIÓ NORMATIVA I EN RELACIÓ AMB L'IMPACTE DE
GÈNERE
Articular les ajudes per a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines que
procedisquen a la rehabilitació interior dels habitatges segons determinades condicions de
millora en la seua conservació, eficiència energètica o accessibilitat, per la qual cosa es
respecta escrupolosament el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones, i no existeix cap
circumstància que puga fer augmentar les oportunitats i avantatges de l'un gènere o l'altre, no
implicant la publicació de la disposició normativa que ens ocupa cap discriminació
per raó de sexe.
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