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SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y DE ABONO DE LAS AYUDAS DE 
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A DADES DE L'HABITATGE OBJECTE DE L'ACTUACIÓ / DATOS DE LA VIVIENDA OBJETO DE LA ACTUACIÓN
TIPUS VIA / TIPO VÍA NOM DE LA VIA / NOMBRE DE LA VÍA NÚM. / Nº ESCALA 

ESCALERA
PIS / PISO PORTA 

PUERTA

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD CP

REF. CADASTRAL / REFª CATASTRAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL DE L'HABITATGE 
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL DE LA VIVIENDA

ANY CONSTRUCCIÓ / AÑO CONSTRUCCIÓN

B DADES DE LA PART BENEFICIÀRIA-USUÀRIA DE L'HABITATGE 
DATOS DE LA PARTE BENEFICIARIA-USUARIA DE LA VIVIENDA

NOM / NOMBRE COGNOMS / APELLIDOS DNI / NIE CP

TIPUS VIA / TIPO VÍA DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) PROVÍNCIA / PROVINCIA

LOCALITAT / LOCALIDAD TELÈFON MÒBIL / TEL. MÓVIL CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

C NÚMERO D'EXPEDIENT / NÚMERO DE EXPEDIENTE

Número d'expedient: / Número de expediente:

D DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Projecte de l'actuació realitzada si no s'ha aportat en el moment de la sol·licitud; en el cas que les actuacions no exigisquen projecte, s'aportarà memòria 
descriptiva amb pressupost i plànols. En tot cas, justificació de coherència amb l'informe de necessitat i d'adequació al C.T.E., subscrita per un tècnic competent. 
Proyecto de la actuación realizada si no se ha aportado en el momento de la solicitud; en el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, se aportará memoria 
descriptiva con presupuesto y planos. En todo caso, justiticación de coherencia con el informe de necesidad y de adecuación al C.T.E. suscrita por técnico 
competente.
Llicència o autoritzacions municipals d'obres. 
Licencia o autorizaciones municipales de obras.

Certificats d'inici i d'acabament de les obres de rehabilitació. 
Certificados de inicio y de finalización de las obras de rehabilitación.
Factures acreditatives de la inversió realitzada, acompanyades del document bancari que acredite que l'abonament s'ha efectuat a través de entitat financera. 
Facturas acreditativas de la inversión realizada, acompañadas de documento bancario que acredite que el abono se ha efectuado a través de entidad financiera.

Testimoni fotogràfic de l'actuació realitzada. 
Testimonio fotográfico de la actuación realizada.

E FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT I AUTORITZACIÓ A PRESENTAR LA SOL·LICITUD 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE Y AUTORIZACIÓN A PRESENTAR LA SOLICITUD

De conformitat amb la normativa vigent aplicable, SOL·LICITE la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes de 
Rehabilitació d'Habitatges, Programa de Conservació i Accesibiliotat, concedides mitjançant la resolució de data: 
De conformidad con la normativa vigente aplicable, SOLICITO la calificación definitiva y el abono de las ayudas de 
Rehabilitación de Viviendas, Programa de Conservación y Accesibilidad, concedidas mediante la resolución de fecha:

El Sr./La Sra. 
D. / Dª

, amb DNI 
, con DNI ,

adherit com a tècnic col·laborador a la corresponent convocatòria d'ajudes, per a presentar telemàticament aquesta sol·licitud  i la documentació 
aportada. 
adherido como técnico colaborador de la correspondiente convocatoria de ayudas, para presentar telemáticamente esta solicitud y la documentación 
aportada.

, d de

Firma:

 i AUTORITZE a: /  y AUTORIZO a:

/ /

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua ajuda, 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 ayuda, 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 Llei general de subvencions. 
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 Ley General de Subvenciones.

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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El Sr./La Sra.
D. / Dª
, amb DNI
, con DNI
,
adherit com a tècnic col·laborador a la corresponent convocatòria d'ajudes, per a presentar telemàticament aquesta sol·licitud  i la documentació aportada.
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Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua ajuda, 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
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