GUIA DE RECURSOS
JOVE
VIVENDA
INFORMACIÓ SOBRE VIVENDA
OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVENDA
Edifici Noble de l’Ajuntament de Castelló de la Plana
Plaça Major, 1, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 010/ 964 355 383

http://www.castello.es
info@castello.es

HABITATGE IVAJ
En el web de l'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) s’ofereix informació d’interés sobre temes relacionats amb
l’habitatge (Ex.: ajudes de la Generalitat, lloguer de vivendes, etc.)
C/ Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 558 850
Fax: 964 558 851

http://www.ivaj.gva.es/va/inici (Apartat Informació >
Habitatge)
castellon_ivaj@gva.es

EIGE-ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
L’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) és una entitat de dret públic, que depén de la Generalitat Valenciana,
que naix com a instrument per al desenvolupament de les polítiques autonòmiques en matèria d’habitatge i
infraestructures.
Els fins d’EIGE tenen caràcter transversal per a tota l’Administració de la Generalitat i la seua activitat inclou la promoció,
construcció i gestió de sòl, infraestructures, equipaments i edificacions de qualsevol índole, així com la gestió, explotació
i manteniment d'aquestes. Per a això, incorpora tot el bagatge i l’experiència d’un nombrós grup de professionals
dedicats a l’obra pública.
Av. Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la Plana
Registre Actius Propis: 964 725 352
Registre Habitatge Social: 964 725 355

http://www.eige.es/eige/valenciano/
ventas_eige@gva.es
alquiler_eige@gva.es

INFOHABITATGE
La Llei 2/ 2017, de la Generalitat, de 3 febrer, per la funció social de la vivenda, vigent des de l’1 de març de 2017
comença a donar els seus primers passos i, en aquest context, es pretén que la plataforma digital INFOHABITATGE es
constituïsca com la porta d’accés del ciutadà cap aquest nou dret universal.
En INFOHABITATGE, el ciutadà trobarà diversos mecanismes: es podrà inscriure en el registre de demandants i també
accedir a tota la informació d’interés que servirà com a guia i assistència en el procés per a fer efectiu el dret a un
habitatge amb les diferents solucions habitacionals que el nou marc normatiu contempla.
Av. del Mar, 16, 12003 Castelló de la Plana
InfoHabitatge, tel. gratuït: 900 300 305

Ajuntament de Castelló de la Plana – Regidoria de Joventut

http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-enla-edificacion/infohabitatge
infohabitatge@gva.es
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XARXA LLOGA
Servei integrat per una àmplia xarxa d’agents col·laboradors coordinats per la DG d’Obres Públiques, Projectes Urbans i
Vivenda, la missió de la qual és informar i tramitar les ajudes en matèria de lloguer, mitjançar entre propietaris i
inquilins, oferir assessorament tècnic i jurídic, donar difusió a la borsa de vivendes de lloguer i, en general, impulsar el
mercat del lloguer a la Comunitat Valenciana.
http://www.redalquila.gva.es/va/red-alquila
PROGRAMES SOLIDARIS DE LA VIVENDA
PISOS SOLIDARIS OCDS - OFICINA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT
El programa Pisos Solidaris - Beca d’allotjament al barri de Sant Llorenç de Castelló, és una iniciativa de l’Ajuntament de
Castelló, l’Institut Valencià de la Vivenda i la Universitat Jaume I, orientada a dinamitzar el teixit social mitjançant la
col·laboració en els programes del barri Sant Llorenç, al mateix temps que proporciona allotjament a l’alumnat de la
Universitat Jaume I.
L’objectiu és promoure la participació dels estudiants de l’UJI en la millora d’un barri de la nostra ciutat (Sant Llorenç),
mitjançant la convivència i la participació en les diferents activitats de suport a aquest.
Vicerectorat de Cooperació i Relacions Internacionals Àgora Universitària, edifici E.1.
Av. Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 729 390
Fax: 964 729 399

http://www.uji.es/serveis/ocds/
ocds@uji.es

ALTRES RECURSOS
UNIVERSITAT JAUME I
Hi ha diferents opcions d’allotjament per a estudiants a Castelló:
Programa “Pisos Solidaris”...
Av. Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 728 000
Fax: 964 729 016
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borsa d’allotjament,

residències,

https://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/vidauniversitaria/allotjament/?idioma=CA
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