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DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI / NIF / NIE

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

CP

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

EN CONDICIÓ DE (ELEGIU EL QUE CORRESPONGA) / EN CONDICIÓN DE (ELIJA LO QUE CORRESPONGA)

Representant de comunitat de propietaris o agrupació de comunitats de propietaris
Representante de comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios

COGNOMS / APELLIDOS

Persona propietària única d'edifici
Persona propietaria única de edificio
DNI / NIE

NOM / NOMBRE

CP

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

C

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO D'EXPEDIENT / NÚMERO DE EXPEDIENTE
Número d'expedient / Número de expediente

D

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Projecte de l'actuació realitzada; en el cas de que les actuacions no exigisquen projecte, s'aportarà memòria justificativa de la seua adecuació al Codi tècnic de
l'edificació, subscrita per un tècnic competent.
Proyecto de la actuación realizada; en el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, se aportará memoria justificativa de su adecuación al Código técnico de la
edificación, suscrita por técnico competente.
Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries, si és el cas, per a la realització de les obres de rehabilitació.
Licencias o autorizaciones municipales que sen necesarias, en su caso, para la realización de las obras de rehabilitación.
Certificat o certificats d'inici i finalització de les obres de rehabilitació.
Certificado o certificados de inicio y finalización de las obras de rehabilitación.
Si el cost subvencionable total és superior a 50.000 euros, hauran d'aportar-se les tres ofertes, com a mínim, que s'hagen sol·licitat per a la realització de les obres
de rehabilitació, i s'ha d'acreditar que s'ha optat per la més econòmica, excepte per motius degudament justificats.
Si el coste subvencionable total es superior a 50.000 euros, deberán aportarse las tres ofertas, como mínimo, que se hayan solicitado para la realización de las
obras de rehabilitación, y se debe acreditar que se ha optado por la más económica salvo por motivos debidamente justificados.
Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada.
Facturas acreditativas del gasto o inversión realizada.
Testimoni fotogràfic de l'actuació realitzada.
Testimonio fotográfico de la actuación realizada.

E

SOL·LICITUD / SOLICITUD

De conformitat amb el que establix la normativa vigent aplicable, SE SOL·LICITA l'abonament de les ajudes del Programa de Rehabilitació
Edificatòria, concedides mitjançant la resolució de data: / De conformidad con lo establecido en la normativa vigente aplicable, SE SOLICITA el
abono de las ayudas del Programa de Rehabilitación Edificatoria, concedidas mediante resolución de fecha:

/

d

de

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

,

/

CHOPVT - ORG

En el cas d'actuacions relacionades amb la millora de la qualitat i sostenibilitat dels edificis, haurà de presentar-se nou certificat d'eficiència energètica de l'edifici, i
haurà d'acreditar-se en tot cas una reducció de la demanda energètica igual o superior a un 30%.
En el caso de actuaciones relacionadas con la mejora de la calidad y sostenibilidad de los edificios, se deberá presentar nuevo certificado de eficiencia energética
del edificio, y se deberá acreditar en todo caso una reducción de la demanda energética igual o superior a un 30%.

Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

23/09/2015
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En el cas d'actuacions relacionades amb la millora de la qualitat i sostenibilitat dels edificis, haurà de presentar-se nou certificat d'eficiència energètica de l'edifici, i
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