
D
IN

 - 
A4

28/09/2020

C
H

AB
 - 

O
R

G

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA -Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana 
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA - Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana

ANNEX 6 
ANEXO 6

AUTOBAREMACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA  
(s'haurà d'aportar aquest annex per cada habitatge oferit) 
AUTOBAREMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA  
(se deberá aportar este anexo por cada vivienda ofertada)

A DADES DE L'HABITATGE 
DATOS DE LA VIVIENDA

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

B AUTOBAREMACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA (SOBRE NÚM. 2) 
AUTOBAREMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SOBRE Nº 2)

1. DEMANDA EXISTENT / DEMANDA EXISTENTE 
     Municipi de l'habitatge segons annex 8. / Municipio de la vivienda según anexo 8.

SUPERFÍCIE ÚTIL HABITATGE / NÚM. D'HABITACIONS: (sense comptar cuina, estar-menjador i banys) 
S'haurà d'acompanyar la certificació cadastral. 
SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA / Nº DE HABITACIONES: (sin contar cocina, estar-comedor y baños) 
Se deberá acompañar la certificación catastral.

2. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE / TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

ESTAT DE CONSERVACIÓ CUINES I BANYS: es tindrà en compte si s'han fet reformes. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COCINAS Y BAÑOS: Se tendrán en cuenta si se han hecho reformas.

CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. S'haurà d'acompanyar certificació d'eficiència energètica. 
CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA. Se deberá acompañar certificación eficiencia energética.

ANTIGUITAT: any de construcció. 
ANTIGÜEDAD: año de contrucción.

ACCESIBILITAT 
ACCESIBILIDAD

ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO

2. TOTAL

3. UBICACIÓ EN EL MUNICIPI / UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO  
Localització dins del municipi, connexió amb la trama urbana, proximitat a xarxes de transport públic, equipaments i serveis en la zona en un 
radi de 500 m. / Localización dentro del municipio, conexión con la trama urbana, proximidad a redes de transporte público, equipamientos y 
servicios en la zona en un radio de 500 m.

4. CARACTERITZACIÓ DE L'OFERENT / CARACTERIZACIÓN DEL OFERTANTE 
     Persona física o juridica

5. TAXACIÓ PERICIAL / TASACIÓN PERICIAL 
     Signada per personal tècnic competent. / Firmada por personal técnico competente. 

6. OFERTA ECONÒMICA / OFERTA ECONÓMICA

TOTAL ( 1+2+3+4+5+6)

, d del

Firma:

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si escau, 
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Visite l'enllaç següent per a més informació:  
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que gestione su solicitud, así como reclamar, en su 
caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más 
información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractades per la Generalitat per a tramitar la 
seua sol·licitud a l'empara de la legislació vigent. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar 
su solicitud al amparo de la legislación vigente

Firma: Firma: Firma:

http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
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ANEXO 6
AUTOBAREMACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA 
(s'haurà d'aportar aquest annex per cada habitatge oferit)
AUTOBAREMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(se deberá aportar este anexo por cada vivienda ofertada)
A
DADES DE L'HABITATGE
DATOS DE LA VIVIENDA
B
AUTOBAREMACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA (SOBRE NÚM. 2)
AUTOBAREMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SOBRE Nº 2)
1. DEMANDA EXISTENT / DEMANDA EXISTENTE
     Municipi de l'habitatge segons annex 8. / Municipio de la vivienda según anexo 8.
SUPERFÍCIE ÚTIL HABITATGE / NÚM. D'HABITACIONS: (sense comptar cuina, estar-menjador i banys)
S'haurà d'acompanyar la certificació cadastral.
SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA / Nº DE HABITACIONES: (sin contar cocina, estar-comedor y baños)
Se deberá acompañar la certificación catastral.
2. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE / TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
ESTAT DE CONSERVACIÓ CUINES I BANYS: es tindrà en compte si s'han fet reformes.
ESTADO DE CONSERVACIÓN COCINAS Y BAÑOS: Se tendrán en cuenta si se han hecho reformas.
CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. S'haurà d'acompanyar certificació d'eficiència energètica.
CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA. Se deberá acompañar certificación eficiencia energética.
ANTIGUITAT: any de construcció.
ANTIGÜEDAD: año de contrucción.
ACCESIBILITAT
ACCESIBILIDAD
ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO
2. TOTAL
3. UBICACIÓ EN EL MUNICIPI / UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO 
Localització dins del municipi, connexió amb la trama urbana, proximitat a xarxes de transport públic, equipaments i serveis en la zona en un radi de 500 m. / Localización dentro del municipio, conexión con la trama urbana, proximidad a redes de transporte público, equipamientos y servicios en la zona en un radio de 500 m.
4. CARACTERITZACIÓ DE L'OFERENT / CARACTERIZACIÓN DEL OFERTANTE
     Persona física o juridica
5. TAXACIÓ PERICIAL / TASACIÓN PERICIAL
     Signada per personal tècnic competent. / Firmada por personal técnico competente. 
6. OFERTA ECONÒMICA / OFERTA ECONÓMICA
TOTAL ( 1+2+3+4+5+6)
,
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del
Firma:
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Visite l'enllaç següent per a més informació: 
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que gestione su solicitud, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractades per la Generalitat per a tramitar la seua sol·licitud a l'empara de la legislació vigent.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar su solicitud al amparo de la legislación vigente
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