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INSTRUCCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D’HABITATGE, REHABILITACIÓ
I REGENERACIÓ URBANA, RELATIVA AL DESPLEGAMENT I APLICACIÓ
DE L’ORDRE 3/2015

L'apartat 2 de la base sexta de la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social
i pèrdua de la vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer establix
que el director general de Vivenda, Rehabilitació i Regeneració Urbana queda
facultat per a dictar totes les instruccions, resolucions i interpretacions que
resulten necessàries per al desplegament i aplicació de la present orde.
La present instrucció té per objecte aclarir i interpretar alguns aspectes de
la tramitació de l'Orde 3/2015 que puguen facilitar-ne la gestió als
responsables de les entitats locals.
Atesos les qüestions i dubtes suscitats a l'hora de presentar les sol·licituds pels
ajuntaments, s'ha pogut comprovar que la gestió de les sol·licituds d'ajudes ha
sigut assumida fonamentalment pels servicis socials municipals corresponents.
Estos, al seu torn, han manifestat reiteradament la preocupació sobre la
impossibilitat de fer una gestió àgil i eficaç de les sol·licituds davant de la
insuficient dotació de mitjans materials i personals de què disposen en la
majoria dels casos.
Davant d'esta situació es considera fer les indicacions i interpretacions següents
relatives a la tramitació dels expedients d'ajudes:

1. Documents i informació que cal aportar amb la sol·licitud.
A la sol·licitud d'ajudes de l'Orde 3/2015 s'ha d'adjuntar la documentació que
cita l'article 6. En concret, l'apartat b) es referix a la "relació de les persones
que seran destinatàries de l'ajuda i declaració responsable del fet que totes es
troben en situació d'exclusió social, així com que cap d'eixes persones és, a títol
individual o com a membre integrant d'una altra unitat familiar o de
convivència, susceptible de ser destinatària d'estes mateixes ajudes. Així mateix
la dita relació inclourà la quantificació detallada de l'import de la subvenció que
se sol·licita, i s'ha d'indicar per a cada un dels membres de la relació la
finalitat de l'import a atorgar (lloguer social i/ o subministraments d'energia
elèctrica, aigua potable i gas) i el període temporal a què corresponen".

Per a aportar esta documentació es va habilitar una aplicació informàtica:
PIDAE, Programa per a la informació de dades d'ajuda energètica. L'Orde
3/2015 no establix l'obligatorietat de remetre esta informació per eixa aplicació
PIDAE, per la qual cosa en els casos en què la relació de famílies siga d'un
volum molt elevat o no es dispose dels mitjans informàtics adequats,
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excepcionalment i prèvia manifestació en eixe sentit per part de l'ajuntament,
estes relacions de les persones destinatàries es podran admetre a través d'un
llistat subscrit per un òrgan competent de l'ajuntament en el qual
necessàriament caldrà recollir de forma clara els aspectes següents:
 relació de persones destinatàries de les ajudes
 la quantificació detallada de l'import de la subvenció.
 la finalitat de l'import a atorgar (lloguer social i/o subministraments
d'energia elèctrica, aigua potable i gas)
 el període temporal a què correspon, amb el detall mensual
Esta relació en format pdf firmada digitalment per un òrgan competent s'ha
d'adjuntar a la sol·licitud de subvenció, també, si fóra possible, es remetrà en full
de càlcul.
D'altra banda, l'apartat d) del mateix article exposa que "en els supòsits d'ajuda
per a evitar la pobresa energètica l'entitat sol·licitant haurà de justificar també el
tall o risc de tall de subministrament, per mitjà de l'aportació de documentació
acreditativa d'eixa situació, emesa per la companyia
subministradora
corresponent, en el cas de subministraments d'energia elèctrica, aigua potable
i gas, o certificat expedit pels servicis socials municipals en el cas d'ajudes
destinades a atendre lloguers socials.
En este cas s'admetrà documentació acreditativa de tall o risc de tall emesa
pel mateix ajuntament, és a dir, no serà necessari que siga emesa per la
companyia subministradora, en el cas que l'ajuntament haja abonat a la família
l'import del subministrament.
En el cas que en el moment de la sol·licitud, encara no s'haguera produït el
venciment del rebut però l'ajuntament, a través dels seus servicis socials ja
detecten que per la situació de vulnerabilitat no podran ser atesos els
pagaments corresponents per les famílies, es podrà sol·licitar
l'ajuda
corresponent.
En este cas, la documentació mencionada de l'apartat d) s'aportaria
posteriorment, en el moment de justificar davant de la Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, l'abonament de l'ajuda concedida.

En relació amb la problemàtica suscitada pels municipis més xicotets relativa a
la falta de mitjans informàtics adequats per a realitzar la tramitació de l'orde,
s'admetrà la presentació i/o aportació de documentació justificativa no
presentada per via telemàtica, però sí que necessàriament la sol·licitud de
l'ajuda ha de ser telemàtica tal com establix l'orde, tenint en compte que fins
que no estiga la documentació completa no es considerarà la data de
presentació de la sol·licitud.
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2. Pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds és de tres mesos a comptar des de
l'endemà de la publicació de l'orde, i hi ha la possibilitat de prorrogar eixe termini
per resolució de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, si una vegada vençut el termini no s'ha esgotat la dotació
pressupostària.
En la data en què se subscriu el present document es preveu que a la finalització
del termini de vigència de presentació de sol·licituds, es disposarà de la dotació
pressupostària suficient per a prorrogar el termini de presentació de sol·licituds
per un mes més, per la qual cosa es procedirà a publicar la resolució de
pròrroga de termini en el DOCV, i se'n donarà difusió per diferents mitjans.

València, 14 de març de 2016

El director general d'Habitatge,
Rehabilitació i
Regeneració Urbana

Alberto Sanchis Cuesta

