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A. DADES IDENTIFICATIVES DE L'ACTUACIÓ

VIVENDA OBJETE DE L'ACTUACIÓ
EMPLAÇAMENT: CARRER, PLAÇA, AVINGUDA NÚMERO PLANTA PORTA 

SOL·LICITANT 
NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL CIF / NIF / DNI 

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ CP PROVÍNCIA 

LOCALITAT TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC 

PERSONA REPRESENTANT (si és procedent) 
EN CONDICIÓ DE 

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL  CIF / NIF / DNI 

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ  CP PROVÍNCIA 

LOCALITAT TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC 

B. DADES QUALIFICACIÓ PROVISIONAL: PRESSUPOST PROTEGIT I AJUDES PROVISIONALS
Les dades s'obtenen de la pàgina 2 de l'imprés de comunicació de Qualificació Provisional (RRU978) ja 
enviat. ( RHB: 46/V05/1R/  ----  /2016/250)
Únicament les dades corresponents a la vivenda

EXPEDIENT:       RHB:46/V05/1R/ /2016/250 

 PRESSUPOST PROTEGIT PROVISIONAL: € 

AJUDES GENERALITAT: € 

AJUDES MINISTERI: € 

Abonaments Trimestrals a Compte rebuts (A cumplimetar únicament si s'han rebut Abonaments a compte) 

Nº DE ABONAMENTS A COMPTE  REBUTS: 

 PRESSUPOST PROTEGIT ACUMULAT: € 

 TOTAL AJUDES GENERALITAT REBUDES: € 

  TOTAL AJUDES  MINISTERI REBUDES: € 

C. PRESSUPOST PROTEGIT I COST FINAL DE LA INTERVENCIÓ
EL PRESSUPOST PROTEGIT és el corresponent a “Obres en l'interior de vivendes” que apareix en l'ANNEX 
IIl presentat per a la Sol·licitud de les Ajudes.  

PRESSUPOST PROTEGIT COST FINAL DE LA INTERVENCIÓ

OBRA € € 
HONORARIS € € 
TOTAL € € 

SOL· LICITUD QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 
INTERIOR VIVENDA 
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D. DOCUMENTACIÓ APORTADA

Imprés “Sol·licitud de Qualificació Definitiva. (Interior Vivenda)” degudament emplenat

ANNEX I adjunt: "Full resum de les Actuacions de Rehabilitació" degudament emplenat. (Apartats C, F2 y F3)

ANNEX II adjunt: " Sol·licitud d'Alta i Manteniment en el fitxer de creditors, cessionàris, personal propi i tercers” de 
l'Ajuntament de València degudament emplenat. Imprés de Domiciliació Bancària en el que es designa el número 
de compte en que es realitzarà l'ingrés (si no s'ha presentat cap Sol·licitud d'Abonament a Compte) 

Còpia de la Llicència d'Obres concedida o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la 
realització de les obres en el cas d'haver-se sol·licitat de forma independent a la corresponent als Elements 
Comuns de l'edifici (si no s'ha presentat cap Sol·licitud d'Abonament a Compte) 

Acta d'Inici de les obres en el cas d'haver-se sol·licitat Llicència o Autorització de forma independent a 
la corresponent als Elements Comuns de l'edifici (si no s'ha presentat cap Sol·licitud d'Abonament a Compte)

Certificat Final d'Obra suscrit pel técnic Director de les Obres, en el cas d'haver-se sol·licitat Llicència o Autorització 
de forma independent a la corresponent als Elements Comuns de l'edifici 

Informe Tècnic acreditatiu de l'obra executada en la vivenda, firmat pel tècnic Director de les Obres, incluint: 

- Memòria resum de la intervenció
- Fotografíes de l'actuació
- Medicions i Pressupost comparatiu amb el del Projecte presentat en la Sol·licitud de les Ajudes

Factures acreditatives del gast o inversió executada en la vivenda i acreditació dels pagaments realitzats 

Certificats del sol·licitant: 
- Certificat emés per l'Agència Estatal Tributària d'estar al corrient de les obligacions tributàries
- Certificat emés per l'Institut Valencià d'Administració Tributària de la Generalitat d'estar al corrent

de les obligacions amb la Hisenda Autonòmica Valenciana
- Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguritat Social
- Certificat d'estar al corrent de les obligacions davant l'Ajuntament de València

E. SOL·LICITUD
De conformitat amb l'establit en la normativa vigent aplicable, ES SOL·LICITA siga admesa a tràmit la present 
documentació a efectes dels beneficis previstos en el Programa de Regeneració i Renovació Urbana per a l'Àrea 
declarada en El Cabanyal – Canyamelar i, si és el cas de l'abonament de les ajudes concedides. 

El correu electrònic que figura en la present soll·icitud, és vàlid, per a rebre notificacions, designant-se com 
mig preferent de notificació, amb els efectes que preveu l'artícle 43.2  de la lley 39/2015 de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

En a  de  de  
Firma del sol·licitant o representant 

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per esta entitat, com 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 li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en C/Reina 105, 46011 València, 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) 
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F. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Els firmants, com a propietaris de la vivenda dalt referenciada, DECLAREN davall la seua responsabilitat, d'acord 
amb el que preveu la base sèptima apartat 4 de les Bases reguladores de subvencions per a les Actuacions de 
Regeneració i Renovació Urbana en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyameral (BOP 
número 139 de 20.08.2016) el següent; 

"El destí de les vivendes rehabilitades per a ús propi o per a la seua cessió en règim d'arrendament serà el de 
residència habitual i permanent del propietari, de l'inquilí o usuari per qualsevol títol, que almenys serà de cinc anys 
a comptar de la qualificació definitiva de l'actuació. Les vivendes rehabilitades per les que s'hagen percebut ajudes 
econòmiques no podran ser objecte de transmissió de domini intervius, totalment o parcialment, per cap títol, durant 
el termini de deu anys a partir de la data de qualificació definitiva, a menys que es reintegre la totalitat de l'import 
percebut incrementat en els interessos legals, excepte en els supòsits arreplegats en la normativa relativa a 
adquisició de vivendes amb protecció pública. (article 11 del Decret 189/2009, de 23 d'octubre del Consell, en 
relació amb l'article 10 del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, modificat pel Decret 105/2010, de 25 de 
juny) .

En qualsevol cas el canvi de destí, alienació i gravamen de les vivendes que s'hagen acollit a les ajudes de 
rehabilitació, previstes en estes bases, haurà de ser autoritzat per la Conselleria  competent en matèria de vivenda. 
L'adquirent assumirà l'obligació de destí de la vivenda pel període que reste, i en cas d'incompliment de la 
mateixa, del reintegrament de la subvenció. La transmissió haurà de realitzar-se per mitjà d'escriptura pública, fent-se 
constar esta circumstància, l'import de la subvenció concedida, havent de ser objecte estos extrems d'inscripció en 
el registre públic corresponent. (article 31. 4 a) de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions." 

La present declaració responsable es formula amb els efectes i conseqüències previstos en l'article 69 de la llei 
39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En a  de  de  
Firma del sol·licitant o representant

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per esta entitat, com 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 li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en C/Reina 105, 46011 València, 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) 
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