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SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. 
PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN 

L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
  

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NATURALESA JURÍDICA DEL DESTINATARI / NATURALEZA JURÍDICA DEL DESTINATARIO

En el cas del treballador per compte propi, haurà d'indicar el CNAE 2009: 
En el caso del trabajador por cuenta propia, deberá indicar el CNAE 2009:
Si és el cas, projecte promogut per una comunitat d'energies renovables o comunitat ciutadana d'energia: 
En su caso, proyecto promovido por una comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía:

DNI/NIE/NIF

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

FAX

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

Persones físiques (amb activitat económica) / Personas físicas (con actividad económica)

Persones físiques (sense activitat económica) / Personas físicas (sin actividad económica)
Persones jurídiques de naturalesa pública o privada (sense activitat económica) 
Personas jurídicas, de naturaleza pública o privada (sin actividad ecónomica)
Agrupacions de persones físiques y/o jurídiques (sense activitat económica) 
Agrupaciones de personas físicas y/o jurídicas (sin actividad económica)
Comunitat de propietaris / Comunidad de propietarios
Entitats locals i sector públic institucional de qualssevol administracions publiques (sense activitat económica) 
Entidades locales y sector público institucional de cualesquiera administraciones públicas (sin actividad económica)
Comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia (senes activitat económica) 
Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía (sin actividad económica)

NoSí

CP DOMICILI FISCAL 
CP DOMICILIO FISCAL

LOCALITAT DEL DOMICILI FISCAL 
LOCALIDAD DEL DOMICILIO FISCAL

PROVÍNCIA DEL DOMICILI FISCAL 
PROVINCIA DEL DOMICILIO FISCAL

DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO

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

PAIS DEL DOMICILI FISCAL 
PAÍS DEL DOMICILIO FISCAL

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS DNI/NIE/NIF

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRE

TIPUS DE REPRESENTACIÓ / TIPO DE REPRESENTACIÓN (**)

(**) Indiqueu si la representació si és de persona física, una entitat jurídica o en representació d'un grup, associació o comunitat 
Indique si la representación si es de persona física, una entidad jurídica o en representación de un grupo, asociación o comunidad

C NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ
Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la 
Generalitat (https://sede.gva.es) / A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos 
en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions: 
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

DADES DE L’ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D’INCENTIUS 4 
DATOS DE LA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 4D

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE / DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE

INVERSIÓ CORRESPONENT ALS SISTEMES D'ENERGIES RENOVABLES (€) 
INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES (€)

INVERSIÓ CORRESPONENT AL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE (€) 
INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (€)

COSTOS ELEGIBLES COST DELS SISTEMES D'ENERGIES RENOVABLES (€) 
COSTES ELEGIBLES COSTE DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES (€)

COSTOS ELEGIBLES CORRESPONENTS AL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE (€) 
COSTES ELEGIBLES CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (€)
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SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. 
PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN 

L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
  

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NATURALESA JURÍDICA DEL DESTINATARI / NATURALEZA JURÍDICA DEL DESTINATARIO

En el cas del treballador per compte propi, haurà d'indicar el CNAE 2009: 
En el caso del trabajador por cuenta propia, deberá indicar el CNAE 2009:
Si és el cas, projecte promogut per una comunitat d'energies renovables o comunitat ciutadana d'energia: 
En su caso, proyecto promovido por una comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía:

DNI/NIE/NIF

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

FAX

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

Persones físiques (amb activitat económica) / Personas físicas (con actividad económica)

Persones físiques (sense activitat económica) / Personas físicas (sin actividad económica)
Persones jurídiques de naturalesa pública o privada (sense activitat económica) 
Personas jurídicas, de naturaleza pública o privada (sin actividad ecónomica)
Agrupacions de persones físiques y/o jurídiques (sense activitat económica) 
Agrupaciones de personas físicas y/o jurídicas (sin actividad económica)
Comunitat de propietaris / Comunidad de propietarios
Entitats locals i sector públic institucional de qualssevol administracions publiques (sense activitat económica) 
Entidades locales y sector público institucional de cualesquiera administraciones públicas (sin actividad económica)
Comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia (senes activitat económica) 
Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía (sin actividad económica)

NoSí

CP DOMICILI FISCAL 
CP DOMICILIO FISCAL

LOCALITAT DEL DOMICILI FISCAL 
LOCALIDAD DEL DOMICILIO FISCAL

PROVÍNCIA DEL DOMICILI FISCAL 
PROVINCIA DEL DOMICILIO FISCAL

DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO

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

PAIS DEL DOMICILI FISCAL 
PAÍS DEL DOMICILIO FISCAL

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS DNI/NIE/NIF

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRE

TIPUS DE REPRESENTACIÓ / TIPO DE REPRESENTACIÓN (**)

(**) Indiqueu si la representació si és de persona física, una entitat jurídica o en representació d'un grup, associació o comunitat 
Indique si la representación si es de persona física, una entidad jurídica o en representación de un grupo, asociación o comunidad

C NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ
Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la 
Generalitat (https://sede.gva.es) / A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos 
en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions: 
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

DADES DE L’ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D’INCENTIUS 4 
DATOS DE LA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 4D

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE / DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE

INVERSIÓ CORRESPONENT ALS SISTEMES D'ENERGIES RENOVABLES (€) 
INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES (€)

INVERSIÓ CORRESPONENT AL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE (€) 
INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (€)

COSTOS ELEGIBLES COST DELS SISTEMES D'ENERGIES RENOVABLES (€) 
COSTES ELEGIBLES COSTE DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES (€)

COSTOS ELEGIBLES CORRESPONENTS AL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE (€) 
COSTES ELEGIBLES CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (€)
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SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. 
PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN 

L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
  

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DADES DE L’ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D’INCENTIUS 4 
DATOS DE LA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 4D

QUANTIA MÀXIMA DE L'AJUDA SOL·LICITADA SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE (€) 
CUANTÍA MÁXIMA DE LA AYUDA SOLICITADA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (€)

QUANTIA MÀXIMA DE L'AJUDA SOL·LICITADA DELS SISTEMES D'ENERGIES RENOVABLES (€) 
CUANTÍA MÁXIMA DE LA AYUDA SOLICITADA  DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES (€)

SECTOR ACTUACIÓ (RESIDENCIAL, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES O TERCER SECTOR) 
SECTOR ACTUACIÓN (RESIDENCIAL, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O TERCER SECTOR)

Sí
Municipi de fins a 5.000 habitants, o municipi no urbà de fins a 20.000 habitants els nuclis dels quals tinguen una població menor o 
igual a 5.000 habitants / Municipio de hasta 5.000 habitantes, o municipio no urbano de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos 
tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes:

No

DADES TÈCNIQUES 
DATOS TÉCNICOSE

UBICACIÓ EXACTA DEL PROJECTE / UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) NÚM / km MUNICIPI / MUNICIPIO

REFERÈNCIA CADASTRAL 
REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGON / POLÍGONO PARCEL·LA / PARCELA

COORDENADES UTM (ETRS 89 fus 30) / COORDENADAS UTM (ETRS 89 huso 30)

PROVÍNCIA / PROVINCIA

PUNT DE CONSUM (CUPS) / PUNTO DE CONSUMO (CUPS)

NoSí

FotovoltaicaEòlica / Eólica

POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ DE GENERACIÓ EÒLICA (kW) 
POTENCIA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA (kW)

POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA INVERSOR (kW) 
POTENCIA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA INVERSOR (kW)

POTÈNCIA FV MÒDULS (kWp) 
POTENCIA FV MÓDULOS (kWp)

ENERGIA RENOVABLE, ANUAL, ESTIMADA PRODUÏDA PER LA INSTAL·LACIÓ (kWh/any) 
ENERGÍA RENOVABLE, ANUAL, ESTIMADA PRODUCIDA POR LA INSTALACIÓN (kWh/año)

PERCENTATGE D'AUTOCONSUM (%) 
PORCENTAJE DE AUTOCONSUMO (%)

NoSí NoSí

TIPUS D'EMMAGATZEMATGE 
TIPO DE ALMACENAMIENTO

CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE (kWh) 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (kWh)

POTÈNCIA D'EMMAGATZEMATGE (kW) 
POTENCIA DE ALMACENAMIENTO (kW)

NoSí

POTÈNCIA INSTAL·LADA ON ES RETIRA COBERTA D'AMIANT (kWp) 
POTENCIA INSTALADA DONDE SE RETIRA CUBIERTA DE AMIANTO (kWp)

NoSí

POTÈNCIA INSTAL·LADA REALITZADA EN MARQUESINA (kWp) 
POTENCIA INSTALADA REALIZADA EN MARQUESINA (kWp)

REALITZADA EN COBERTA / REALIZADA EN CUBIERTA 

RESTA DE DADES / RESTO DE DATOS
TECNOLOGIA / TECNOLOGÍA

AUTOCONSUM COL·LECTIU 
AUTOCONSUMO COLECTIVO

EMMAGATZEMATGE 
ALMACENAMIENTO

ES RETIRA LA COBERTA D'AMIANT 
SE RETIRA LA CUBIERTA DE AMIANTO

INCLOU MARQUESINA 
INCLUYE MARQUESINA

CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)F

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i 
autonòmica, les dades d'identitat fiscal i el domicili fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si autoritza aquesta consulta, indiqueu-ho a continuació: 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y 
autonómica, los datos de identidad fiscal y el domicilio fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación:
AVÍS: si no doneu la següent autorització, haureu d'aportar els documents acreditatius corresponents 
AVISO: si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: dades d’identitat de la persona sol·licitant o del seu representant, 
dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social, dades del Registre Públic Concursal, dades del Registre de Representants de l'Autoritat de Certificació 
de la Comunitat Valenciana (ACCV), poders notarials i dades cadastrals. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la 
informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: datos de identidad de la persona solicitante o de su 
representante, datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social, datos del Registro Público Concursal, datos del Registro de Representantes de la 
Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana (ACCV), poderes notariales y datos catastrales. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que 
indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos 
acreditativos correspondientes.

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal
Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Autonòmica. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica.
Autoritze la consulta de les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària 
Autorizo la consulta de los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Autoritze la consulta de les dades del domicili fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària 
Autorizo la consulta de los datos del domicilio fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

M'opose a l'obtenció de dades del Registre Públic Concursal. 
Me opongo a la obtención de datos del Registro Público Concursal.

M'opose a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social. 
Me opongo a la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social.

M'opose a l'obtenció de dades del Registre de Representants de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). 
Me opongo a la obtención de datos del Registro de Representantes de la Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana (ACCV).
M'opose a l'obtenció de dades referents a poders notarials. 
Me opongo a la obtención de datos referentes a poderes notariales.
M'opose a l'obtenció de dades del Cadastre. 
Me opongo a la obtención de datos del Catastro.

M'opose a l'obtenció de dades d’identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu represent legal 
Me opongo a la obtención de los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal
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SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. 
PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN 

L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
  

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DADES DE L’ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D’INCENTIUS 4 
DATOS DE LA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 4D

QUANTIA MÀXIMA DE L'AJUDA SOL·LICITADA SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE (€) 
CUANTÍA MÁXIMA DE LA AYUDA SOLICITADA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (€)

QUANTIA MÀXIMA DE L'AJUDA SOL·LICITADA DELS SISTEMES D'ENERGIES RENOVABLES (€) 
CUANTÍA MÁXIMA DE LA AYUDA SOLICITADA  DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES (€)

SECTOR ACTUACIÓ (RESIDENCIAL, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES O TERCER SECTOR) 
SECTOR ACTUACIÓN (RESIDENCIAL, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O TERCER SECTOR)

Sí
Municipi de fins a 5.000 habitants, o municipi no urbà de fins a 20.000 habitants els nuclis dels quals tinguen una població menor o 
igual a 5.000 habitants / Municipio de hasta 5.000 habitantes, o municipio no urbano de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos 
tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes:

No

DADES TÈCNIQUES 
DATOS TÉCNICOSE

UBICACIÓ EXACTA DEL PROJECTE / UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) NÚM / km MUNICIPI / MUNICIPIO

REFERÈNCIA CADASTRAL 
REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGON / POLÍGONO PARCEL·LA / PARCELA

COORDENADES UTM (ETRS 89 fus 30) / COORDENADAS UTM (ETRS 89 huso 30)

PROVÍNCIA / PROVINCIA

PUNT DE CONSUM (CUPS) / PUNTO DE CONSUMO (CUPS)

NoSí

FotovoltaicaEòlica / Eólica

POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ DE GENERACIÓ EÒLICA (kW) 
POTENCIA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA (kW)

POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA INVERSOR (kW) 
POTENCIA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA INVERSOR (kW)

POTÈNCIA FV MÒDULS (kWp) 
POTENCIA FV MÓDULOS (kWp)

ENERGIA RENOVABLE, ANUAL, ESTIMADA PRODUÏDA PER LA INSTAL·LACIÓ (kWh/any) 
ENERGÍA RENOVABLE, ANUAL, ESTIMADA PRODUCIDA POR LA INSTALACIÓN (kWh/año)

PERCENTATGE D'AUTOCONSUM (%) 
PORCENTAJE DE AUTOCONSUMO (%)

NoSí NoSí

TIPUS D'EMMAGATZEMATGE 
TIPO DE ALMACENAMIENTO

CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE (kWh) 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (kWh)

POTÈNCIA D'EMMAGATZEMATGE (kW) 
POTENCIA DE ALMACENAMIENTO (kW)

NoSí

POTÈNCIA INSTAL·LADA ON ES RETIRA COBERTA D'AMIANT (kWp) 
POTENCIA INSTALADA DONDE SE RETIRA CUBIERTA DE AMIANTO (kWp)

NoSí

POTÈNCIA INSTAL·LADA REALITZADA EN MARQUESINA (kWp) 
POTENCIA INSTALADA REALIZADA EN MARQUESINA (kWp)

REALITZADA EN COBERTA / REALIZADA EN CUBIERTA 

RESTA DE DADES / RESTO DE DATOS
TECNOLOGIA / TECNOLOGÍA

AUTOCONSUM COL·LECTIU 
AUTOCONSUMO COLECTIVO

EMMAGATZEMATGE 
ALMACENAMIENTO

ES RETIRA LA COBERTA D'AMIANT 
SE RETIRA LA CUBIERTA DE AMIANTO

INCLOU MARQUESINA 
INCLUYE MARQUESINA

CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)F

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i 
autonòmica, les dades d'identitat fiscal i el domicili fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si autoritza aquesta consulta, indiqueu-ho a continuació: 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y 
autonómica, los datos de identidad fiscal y el domicilio fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación:
AVÍS: si no doneu la següent autorització, haureu d'aportar els documents acreditatius corresponents 
AVISO: si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: dades d’identitat de la persona sol·licitant o del seu representant, 
dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social, dades del Registre Públic Concursal, dades del Registre de Representants de l'Autoritat de Certificació 
de la Comunitat Valenciana (ACCV), poders notarials i dades cadastrals. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la 
informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: datos de identidad de la persona solicitante o de su 
representante, datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social, datos del Registro Público Concursal, datos del Registro de Representantes de la 
Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana (ACCV), poderes notariales y datos catastrales. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que 
indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos 
acreditativos correspondientes.

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal
Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Autonòmica. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica.
Autoritze la consulta de les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària 
Autorizo la consulta de los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Autoritze la consulta de les dades del domicili fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària 
Autorizo la consulta de los datos del domicilio fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

M'opose a l'obtenció de dades del Registre Públic Concursal. 
Me opongo a la obtención de datos del Registro Público Concursal.

M'opose a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social. 
Me opongo a la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social.

M'opose a l'obtenció de dades del Registre de Representants de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). 
Me opongo a la obtención de datos del Registro de Representantes de la Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana (ACCV).
M'opose a l'obtenció de dades referents a poders notarials. 
Me opongo a la obtención de datos referentes a poderes notariales.
M'opose a l'obtenció de dades del Cadastre. 
Me opongo a la obtención de datos del Catastro.

M'opose a l'obtenció de dades d’identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu represent legal 
Me opongo a la obtención de los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal
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SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. 
PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN 

L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
  

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
DOCUMENTACIÓ QUE SE DEBE APORTARG

i. Un pla estratègic en què s'indique l'origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la instal·lació i el seu 
impacte mediambiental, incloent-hi l'emmagatzematge, els criteris de qualitat o durabilitat utilitzats per a seleccionar els diferents 
components, la interoperabilitat de la instal·lació o el seu potencial per a oferir serveis al sistema, així com l'efecte tractor sobre PIMES i 
autònoms que s'espera que tinga el projecte. Podrà incloure, a més, estimacions del seu impacte sobre l'ocupació local i sobre la cadena de 
valor industrial local, regional i nacional. 
Un plan estratégico donde se indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la 
instalación y su impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento, los criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los 
distintos componentes, la interoperabilidad de la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema, así como el efecto tractor sobre 
PYMES y autónomos que se espera que tenga el proyecto. Podrá incluir, además, estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre 
la cadena de valor industrial local, regional y nacional.

ii. Justificació del compliment pel projecte del principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el 
Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les 
inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.  
Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales 
establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

iii. Per a la correcta acreditació del compliment de la valorització del 70% dels residus de construcció i demolició generats en les obres civils 
realitzades, es presentarà una memòria resum en què es reculla la quantitat total de residu generat, classificats per codis LER, i els 
certificats dels gestors de destinació, en què s'indique el percentatge de valorització aconseguit. Els residus perillosos no valoritzables no es 
tindran en compte per a la consecució d'aquest objectiu. (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i Llei 11/1997, de 24 
d'abril, d'envasos i residus d'envasos) 
Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras civiles realizadas, se presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, clasificados por 
códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos 
peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo. (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados y Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de dnvases)

i. Respecte dels beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, 
incloent les entitats o organitzacions del tercer sector hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent a la data de 
publicació d'aquesta convocatòria. 
Respecto a los beneficiarios personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el 
mercado, incluyendo las entidades u organizaciones del tercer sector deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro 
correspondiente a la fecha de publicación de esta convocatoria.

ii. Respecte dels beneficiaris persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat 
hauran d'acreditar l'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 
Respecto a los beneficiarios Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el 
mercado deberán acreditar el alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

iii. Respecte dels beneficiaris comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, hauran d'aportar còpia del contracte / 
acta de constitució i estatuts vigents registrats de les comunitats d'energia renovable i les comunitats ciutadanes d'energia. 
Respecto a los beneficiarios comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, deberán aportar copia del 
contrato/acta de constitución y estatutos vigentes registrados de las comunidades de energía renovable y las comunidades ciudadanas de 
energía.

Acreditació de la representació, si és el cas 
Acreditación de la representación, en su caso
Pressupost de l'empresa o empreses que realitzaran l'execució de les actuacions, suficientment desglossat, de data posterior a la publicació en 
el Boletín Oficial del Estado del Reial Decret 477/2021. En el cas de destinataris últims subjectes a normativa de contractació pública, aquesta 
documentació podrà substituir-se per l'esborrany dels plecs de licitació corresponents 
Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, suficientemente desglosado, de fecha posterior a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 477/2021. En el caso de destinatarios últimos sujetos a normativa de contratación 
pública, esta documentación podrá sustituirse por el borrador de los pliegos de licitación correspondientes.

Els projectes que hagen declarat ser d’autoconsum col·lectiu o dur-se a terme en un edifici plurifamiliar, hauran d’aportar justificació, aportant bé 
l’acord signat per tots els participants que reculla els criteris de repartiment, bé l’acord de la comunitat de propietaris. 
Los proyectos que hayan declarado ser de autoconsumo colectivo o llevarse a cabo en un edificio plurifamiliar, deberán aportar justificación, 
aportando bien el acuerdo firmado por todos los participantes que recoja los criterios de reparto, bien el acuerdo de la comunidad de 
propietarios.

Sempre que se superen els 100 kW de potència nominal, s'aportarà un informe que indique: 
Siempre que se superen los 100 kW de potencia nominal, se aportará un informe que indique:

Per al cas que el projecte no s'haja sotmés a prèvia autorització administrativa, ni a declaració responsable o comunicació prèvia a cap 
administració, i que no es trobe en cap dels supòsits d'avaluació d'impacte ambiental obligatòria que preveu en l'article 7 de la Llei 21/2013 
d'avaluació ambiental, s'aportarà una declaració responsable del promotor del projecte sobre la no afecció mediambiental del projecte, segons 
model. Això no serà aplicable per a actuacions dutes a terme en la tecnologia solar fotovoltaica en coberta. 
Para el caso de que el proyecto no se haya sometido a previa autorización administrativa, ni a declaración responsable o comunicación previa a 
ninguna administración, y que no se encuentre en ninguno de los supuestos de evaluación de impacto ambiental obligatoria contemplados en el 
artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, se aportará una declaración responsable del promotor del proyecto sobre la no afección 
medioambiental del proyecto, según modelo. Esto no será de aplicación para actuaciones llevadas a cabo en la tecnología solar fotovoltaica en 
cubierta.

En el cas d'incloure sistemes d'emmagatzematge, s'haurà de presentar una declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa 
instal·ladora que acredite que el sistema d'emmagatzematge no estarà directament connectat a la xarxa, sinó que formarà part de la instal·lació 
d'autoconsum, segons model. 
En el caso de incluir sistemas de almacenamiento, se deberá presentar una declaración responsable firmada por un técnico competente o 
empresa instaladora que acredite que el sistema de almacenamiento no estará directamente conectado a la red, sino que formará parte de la 
instalación de autoconsumo, según modelo.

En el cas de comunitats d’energies renovables o comunitat ciutadana d’energia, s’haurà de presentar el projecte promogut per aquestes. 
En el caso de comunidades de energías renovables o comunidad ciudadana de energía, se deberá presentar el proyecto promovido por estas.

Documentació acreditativa del destinatari últim: 
Documentación acreditativa del destinatario último:
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SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
DOCUMENTACIÓ QUE SE DEBE APORTARG

i. Un pla estratègic en què s'indique l'origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la instal·lació i el seu 
impacte mediambiental, incloent-hi l'emmagatzematge, els criteris de qualitat o durabilitat utilitzats per a seleccionar els diferents 
components, la interoperabilitat de la instal·lació o el seu potencial per a oferir serveis al sistema, així com l'efecte tractor sobre PIMES i 
autònoms que s'espera que tinga el projecte. Podrà incloure, a més, estimacions del seu impacte sobre l'ocupació local i sobre la cadena de 
valor industrial local, regional i nacional. 
Un plan estratégico donde se indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la 
instalación y su impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento, los criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los 
distintos componentes, la interoperabilidad de la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema, así como el efecto tractor sobre 
PYMES y autónomos que se espera que tenga el proyecto. Podrá incluir, además, estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre 
la cadena de valor industrial local, regional y nacional.

ii. Justificació del compliment pel projecte del principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el 
Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les 
inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.  
Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales 
establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

iii. Per a la correcta acreditació del compliment de la valorització del 70% dels residus de construcció i demolició generats en les obres civils 
realitzades, es presentarà una memòria resum en què es reculla la quantitat total de residu generat, classificats per codis LER, i els 
certificats dels gestors de destinació, en què s'indique el percentatge de valorització aconseguit. Els residus perillosos no valoritzables no es 
tindran en compte per a la consecució d'aquest objectiu. (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i Llei 11/1997, de 24 
d'abril, d'envasos i residus d'envasos) 
Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras civiles realizadas, se presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, clasificados por 
códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos 
peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo. (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados y Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de dnvases)

i. Respecte dels beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, 
incloent les entitats o organitzacions del tercer sector hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent a la data de 
publicació d'aquesta convocatòria. 
Respecto a los beneficiarios personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el 
mercado, incluyendo las entidades u organizaciones del tercer sector deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro 
correspondiente a la fecha de publicación de esta convocatoria.

ii. Respecte dels beneficiaris persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat 
hauran d'acreditar l'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 
Respecto a los beneficiarios Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el 
mercado deberán acreditar el alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

iii. Respecte dels beneficiaris comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, hauran d'aportar còpia del contracte / 
acta de constitució i estatuts vigents registrats de les comunitats d'energia renovable i les comunitats ciutadanes d'energia. 
Respecto a los beneficiarios comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, deberán aportar copia del 
contrato/acta de constitución y estatutos vigentes registrados de las comunidades de energía renovable y las comunidades ciudadanas de 
energía.

Acreditació de la representació, si és el cas 
Acreditación de la representación, en su caso
Pressupost de l'empresa o empreses que realitzaran l'execució de les actuacions, suficientment desglossat, de data posterior a la publicació en 
el Boletín Oficial del Estado del Reial Decret 477/2021. En el cas de destinataris últims subjectes a normativa de contractació pública, aquesta 
documentació podrà substituir-se per l'esborrany dels plecs de licitació corresponents 
Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, suficientemente desglosado, de fecha posterior a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 477/2021. En el caso de destinatarios últimos sujetos a normativa de contratación 
pública, esta documentación podrá sustituirse por el borrador de los pliegos de licitación correspondientes.

Els projectes que hagen declarat ser d’autoconsum col·lectiu o dur-se a terme en un edifici plurifamiliar, hauran d’aportar justificació, aportant bé 
l’acord signat per tots els participants que reculla els criteris de repartiment, bé l’acord de la comunitat de propietaris. 
Los proyectos que hayan declarado ser de autoconsumo colectivo o llevarse a cabo en un edificio plurifamiliar, deberán aportar justificación, 
aportando bien el acuerdo firmado por todos los participantes que recoja los criterios de reparto, bien el acuerdo de la comunidad de 
propietarios.

Sempre que se superen els 100 kW de potència nominal, s'aportarà un informe que indique: 
Siempre que se superen los 100 kW de potencia nominal, se aportará un informe que indique:

Per al cas que el projecte no s'haja sotmés a prèvia autorització administrativa, ni a declaració responsable o comunicació prèvia a cap 
administració, i que no es trobe en cap dels supòsits d'avaluació d'impacte ambiental obligatòria que preveu en l'article 7 de la Llei 21/2013 
d'avaluació ambiental, s'aportarà una declaració responsable del promotor del projecte sobre la no afecció mediambiental del projecte, segons 
model. Això no serà aplicable per a actuacions dutes a terme en la tecnologia solar fotovoltaica en coberta. 
Para el caso de que el proyecto no se haya sometido a previa autorización administrativa, ni a declaración responsable o comunicación previa a 
ninguna administración, y que no se encuentre en ninguno de los supuestos de evaluación de impacto ambiental obligatoria contemplados en el 
artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, se aportará una declaración responsable del promotor del proyecto sobre la no afección 
medioambiental del proyecto, según modelo. Esto no será de aplicación para actuaciones llevadas a cabo en la tecnología solar fotovoltaica en 
cubierta.

En el cas d'incloure sistemes d'emmagatzematge, s'haurà de presentar una declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa 
instal·ladora que acredite que el sistema d'emmagatzematge no estarà directament connectat a la xarxa, sinó que formarà part de la instal·lació 
d'autoconsum, segons model. 
En el caso de incluir sistemas de almacenamiento, se deberá presentar una declaración responsable firmada por un técnico competente o 
empresa instaladora que acredite que el sistema de almacenamiento no estará directamente conectado a la red, sino que formará parte de la 
instalación de autoconsumo, según modelo.

En el cas de comunitats d’energies renovables o comunitat ciutadana d’energia, s’haurà de presentar el projecte promogut per aquestes. 
En el caso de comunidades de energías renovables o comunidad ciudadana de energía, se deberá presentar el proyecto promovido por estas.

Documentació acreditativa del destinatari últim: 
Documentación acreditativa del destinatario último:
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SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. 
PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN 

L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
  

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
DOCUMENTACIÓ QUE SE DEBE APORTARG

S'haurà de presentar declaració responsable, segons model, signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora, que estime que el 
consum anual d'energia per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació siga igual o superior al 80% de l'energia anual 
generada per la instal·lació.  
Se deberá presentar declaración responsable, según modelo, firmada por un técnico competente o empresa instaladora, que estime que el 
consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual 
generada por la instalación.

S'haurà d'aportar declaració responsable, segons model, de no haver sol·licitat o rebut altres ajudes per a la mateixa actuació o finalitat. En cas 
d'haver-les sol·licitat o rebut, s'indicarà l'import de l'ajuda sol·licitada o obtinguda així com l'administració, l'organisme o l'entitat pública 
concedent. I a més, quan el beneficiari siga una persona física que realitze alguna activitat econòmica, per la qual oferisca béns i/o serveis en el 
mercat (autònoms), no haver sol·licitat o rebut ajudes sota el règim de minimis en els tres últims anys (en l'exercici fiscal corrent i en els dos 
exercicis anteriors). En cas d'haver-les sol·licitat o rebut, s'indicarà l'import de l'ajuda sol·licitada o obtinguda, data de concessió, així com 
l'administració, l'organisme o l'entitat pública concedent. 
Se deberá aportar declaración responsable, según modelo, de no haber solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad. 
En caso de haberlas solicitado o recibido, se indicará el importe de la ayuda solicitada u obtenida así como la administración, el organismo o la 
entidad pública concedente. Y además, cuando el beneficiario sea una persona física que realice alguna actividad económica, por la que 
ofrezca bienes y/o servicios en el mercado (autónomos), no haber solicitado o recibido ayudas bajo el régimen de minimis en los tres últimos 
años (en el ejercicio fiscal corriente y en los dos ejercicios anteriores). En caso de haberlas solicitado o recibido, se indicará el importe de la 
ayuda solicitada u obtenida, fecha de concesión, así como la administración, el organismo o la entidad pública concedente.

iv. Respecte dels beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat económica i siguen comunitats de propietaris, hauràn d’aportar 
còpia dels estatuts i escriptura del titol constitutiu. 
Respecto a los beneficiarios personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica y sean comunidad de propietarios, deberán, 
copia de los estatutos y escritura del título constitutivo.

S’haurà d’aportar el model de domiciliació bancararia y documentación acreditativa de la titularitat del compte.  
Se deberá de aportar el modelo de domiciliación bancaria y documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta.

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTEH

La persona sol·licitant o entitat sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat: 
La persona solicitante o entidad solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad:

- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del 
procediment 
La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del 
procedimiento. 

- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua 
veracitat. 

La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. 
- Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a 

l'Administració als efectes oportuns. 
Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá comunicar dicha oposición a la 
Administración a los efectos oportunos. 
  

Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, 
dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment. 
Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo 
de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.

En aquells casos en què la quantia de l'ajuda a cada beneficiari no supere l'import de 10.000 euros (segons RDL 36/2020, art 63, apartat c), o la 
persona sol·licitant siga alguna administració pública o els organismes, entitats públiques i fundacions del sector públic dependent d'aquelles, 
declara estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social / En aquellos casos en que la cuantía de 
la ayuda a cada beneficiario no supere el importe de 10.000 euros (según RDL 36/2020, art 63, apartado c), o la persona solicitante sea alguna 
administración pública o los organismos, entidades públicas y fundaciones del sector público dependiente de aquellas, declara estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No trobar-se en cap de les situacions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, inclosa la inexistència d'obligacions de 
reintegrament d'altres subvencions o ajudes, o, si és el cas, el fidel compliment de les seues obligacions de reintegrament d'altres subvencions 
o ajudes, conforme als termes establits en l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat per Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol. 
No encontrarse en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, incluida la inexistencia de 
obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, o, en su caso, el fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras 
subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

Que el projecte compleix amb el principi de no causar dany significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 
2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles, i 
pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 i es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius 
significatius en el medi ambient. 
Que el proyecto cumple con el principio de no causar daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 y se compromete a respetar los principios de economía 
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente.
Ha informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de: 
Ha informado a las personas de las que aporte datos o documentación en este procedimiento de:

Manifesta el compromís de la persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes 
jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per a previndre i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interés, comunicant 
si escau a les autoritats que procedisca els incompliments observats i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li 
consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat. 
Manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las 
normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de 
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados y manifiesta que no incurre en doble 
financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Indiqueu el fonament legal per a aquesta exempció d'acord amb el que s'estableix en l'art. 24 del Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, article 24, punt: 
Indique el fundamento legal para dicha exención de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, artículo 24, punto:: 
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PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN 

L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
  

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
DOCUMENTACIÓ QUE SE DEBE APORTARG

S'haurà de presentar declaració responsable, segons model, signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora, que estime que el 
consum anual d'energia per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació siga igual o superior al 80% de l'energia anual 
generada per la instal·lació.  
Se deberá presentar declaración responsable, según modelo, firmada por un técnico competente o empresa instaladora, que estime que el 
consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual 
generada por la instalación.

S'haurà d'aportar declaració responsable, segons model, de no haver sol·licitat o rebut altres ajudes per a la mateixa actuació o finalitat. En cas 
d'haver-les sol·licitat o rebut, s'indicarà l'import de l'ajuda sol·licitada o obtinguda així com l'administració, l'organisme o l'entitat pública 
concedent. I a més, quan el beneficiari siga una persona física que realitze alguna activitat econòmica, per la qual oferisca béns i/o serveis en el 
mercat (autònoms), no haver sol·licitat o rebut ajudes sota el règim de minimis en els tres últims anys (en l'exercici fiscal corrent i en els dos 
exercicis anteriors). En cas d'haver-les sol·licitat o rebut, s'indicarà l'import de l'ajuda sol·licitada o obtinguda, data de concessió, així com 
l'administració, l'organisme o l'entitat pública concedent. 
Se deberá aportar declaración responsable, según modelo, de no haber solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad. 
En caso de haberlas solicitado o recibido, se indicará el importe de la ayuda solicitada u obtenida así como la administración, el organismo o la 
entidad pública concedente. Y además, cuando el beneficiario sea una persona física que realice alguna actividad económica, por la que 
ofrezca bienes y/o servicios en el mercado (autónomos), no haber solicitado o recibido ayudas bajo el régimen de minimis en los tres últimos 
años (en el ejercicio fiscal corriente y en los dos ejercicios anteriores). En caso de haberlas solicitado o recibido, se indicará el importe de la 
ayuda solicitada u obtenida, fecha de concesión, así como la administración, el organismo o la entidad pública concedente.

iv. Respecte dels beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat económica i siguen comunitats de propietaris, hauràn d’aportar 
còpia dels estatuts i escriptura del titol constitutiu. 
Respecto a los beneficiarios personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica y sean comunidad de propietarios, deberán, 
copia de los estatutos y escritura del título constitutivo.

S’haurà d’aportar el model de domiciliació bancararia y documentación acreditativa de la titularitat del compte.  
Se deberá de aportar el modelo de domiciliación bancaria y documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta.

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTEH

La persona sol·licitant o entitat sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat: 
La persona solicitante o entidad solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad:

- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del 
procediment 
La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del 
procedimiento. 

- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua 
veracitat. 

La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. 
- Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a 

l'Administració als efectes oportuns. 
Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá comunicar dicha oposición a la 
Administración a los efectos oportunos. 
  

Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, 
dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment. 
Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo 
de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.

En aquells casos en què la quantia de l'ajuda a cada beneficiari no supere l'import de 10.000 euros (segons RDL 36/2020, art 63, apartat c), o la 
persona sol·licitant siga alguna administració pública o els organismes, entitats públiques i fundacions del sector públic dependent d'aquelles, 
declara estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social / En aquellos casos en que la cuantía de 
la ayuda a cada beneficiario no supere el importe de 10.000 euros (según RDL 36/2020, art 63, apartado c), o la persona solicitante sea alguna 
administración pública o los organismos, entidades públicas y fundaciones del sector público dependiente de aquellas, declara estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No trobar-se en cap de les situacions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, inclosa la inexistència d'obligacions de 
reintegrament d'altres subvencions o ajudes, o, si és el cas, el fidel compliment de les seues obligacions de reintegrament d'altres subvencions 
o ajudes, conforme als termes establits en l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat per Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol. 
No encontrarse en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, incluida la inexistencia de 
obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, o, en su caso, el fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras 
subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

Que el projecte compleix amb el principi de no causar dany significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 
2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles, i 
pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 i es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius 
significatius en el medi ambient. 
Que el proyecto cumple con el principio de no causar daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 y se compromete a respetar los principios de economía 
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente.
Ha informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de: 
Ha informado a las personas de las que aporte datos o documentación en este procedimiento de:

Manifesta el compromís de la persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes 
jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per a previndre i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interés, comunicant 
si escau a les autoritats que procedisca els incompliments observats i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li 
consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat. 
Manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las 
normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de 
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados y manifiesta que no incurre en doble 
financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Indiqueu el fonament legal per a aquesta exempció d'acord amb el que s'estableix en l'art. 24 del Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, article 24, punt: 
Indique el fundamento legal para dicha exención de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, artículo 24, punto:: 
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SOL·LICITUD 
SOLICITUDI

Se sol·licita es concedisca l'ajuda per import de (euros): 
Se solicita se conceda la ayuda por importe de (euros):

, d de

Firma:

La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal  
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal

Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. 
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són 
exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la 
Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.  
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son 
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita y queda a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: ajudes en matèria de qualitat ambiental. 
Nombre del tratamiento: ayudas en materia de calidad ambiental 
   
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient. 
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente. 
  
Finalitat del tractament: Tramitació d'ajudes en matèria de canvi climàtic. 
Finalidad del tratamiento: Tramitación de ayudas en materia de calidad ambiental y cambio climático. 
  
Exercici de drets: podeu exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970 
Ejercicio de derechos: puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970 
  
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la 
normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en materia de protección de datos. 
  
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments  
Puede obtener información más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTEH

Que es compromet a: 
Que se compromete a:

Iniciar l'actuació i executar-la en el termini indicat, d'acord amb la memòria presentada i documentació tècnica aportada. 
Iniciar la actuación y ejecutarla en el plazo indicado, de acuerdo a la memoria presentada y documentación técnica aportada.
Comunicar qualsevol modificació substancial necessària que es produïsca durant el procés d'execució de l´actuació. 
Comunicar cualquier modificación sustancial necesaria que se produzca durante el proceso de ejecución de la actuación.
Comunicar qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, que se sol·licite i/o concedisca, procedent de qualssevol altres 
administracions, ens públics o privats / Comunicar cualquier otra ayuda o subvención para la misma finalidad, que se solicite y/o conceda, 
procedente de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Comunicar qualsevol altra variació de les dades comunicades que puga afectar la concessió de l'ajuda. 
Comunicar cualquier otra variación de los datos comunicados que pueda afectar a la concesión de la ayuda.

http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. 
PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN 

L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
  

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SOL·LICITUD 
SOLICITUDI

Se sol·licita es concedisca l'ajuda per import de (euros): 
Se solicita se conceda la ayuda por importe de (euros):

, d de

Firma:

La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal  
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal

Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. 
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són 
exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la 
Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.  
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son 
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita y queda a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: ajudes en matèria de qualitat ambiental. 
Nombre del tratamiento: ayudas en materia de calidad ambiental 
   
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient. 
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente. 
  
Finalitat del tractament: Tramitació d'ajudes en matèria de canvi climàtic. 
Finalidad del tratamiento: Tramitación de ayudas en materia de calidad ambiental y cambio climático. 
  
Exercici de drets: podeu exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970 
Ejercicio de derechos: puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970 
  
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la 
normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en materia de protección de datos. 
  
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments  
Puede obtener información más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTEH

Que es compromet a: 
Que se compromete a:

Iniciar l'actuació i executar-la en el termini indicat, d'acord amb la memòria presentada i documentació tècnica aportada. 
Iniciar la actuación y ejecutarla en el plazo indicado, de acuerdo a la memoria presentada y documentación técnica aportada.
Comunicar qualsevol modificació substancial necessària que es produïsca durant el procés d'execució de l´actuació. 
Comunicar cualquier modificación sustancial necesaria que se produzca durante el proceso de ejecución de la actuación.
Comunicar qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, que se sol·licite i/o concedisca, procedent de qualssevol altres 
administracions, ens públics o privats / Comunicar cualquier otra ayuda o subvención para la misma finalidad, que se solicite y/o conceda, 
procedente de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Comunicar qualsevol altra variació de les dades comunicades que puga afectar la concessió de l'ajuda. 
Comunicar cualquier otra variación de los datos comunicados que pueda afectar a la concesión de la ayuda.

http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NATURALESA JURÍDICA DEL DESTINATARI / NATURALEZA JURÍDICA DEL DESTINATARIO
En el cas del treballador per compte propi, haurà d'indicar el CNAE 2009:
En el caso del trabajador por cuenta propia, deberá indicar el CNAE 2009:
Si és el cas, projecte promogut per una comunitat d'energies renovables o comunitat ciutadana d'energia: En su caso, proyecto promovido por una comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía:
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
(**) Indiqueu si la representació si és de persona física, una entitat jurídica o en representació d'un grup, associació o comunitat
Indique si la representación si es de persona física, una entidad jurídica o en representación de un grupo, asociación o comunidad
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) / A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
DADES DE L’ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D’INCENTIUS 4
DATOS DE LA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 4
D
11.0.0.20130303.1.892433
DADES DE L’ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D’INCENTIUS 4
DATOS DE LA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 4
D
Municipi de fins a 5.000 habitants, o municipi no urbà de fins a 20.000 habitants els nuclis dels quals tinguen una població menor o igual a 5.000 habitants / Municipio de hasta 5.000 habitantes, o municipio no urbano de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes:
DADES TÈCNIQUES
DATOS TÉCNICOS
E
UBICACIÓ EXACTA DEL PROJECTE / UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO
REALITZADA EN COBERTA / REALIZADA EN CUBIERTA 
RESTA DE DADES / RESTO DE DATOS
TECNOLOGIA / TECNOLOGÍA
AUTOCONSUM COL·LECTIU
AUTOCONSUMO COLECTIVO
EMMAGATZEMATGE
ALMACENAMIENTO
ES RETIRA LA COBERTA D'AMIANT
SE RETIRA LA CUBIERTA DE AMIANTO
INCLOU MARQUESINA
INCLUYE MARQUESINA
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)
F
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, les dades d'identitat fiscal i el domicili fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si autoritza aquesta consulta, indiqueu-ho a continuació:
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, los datos de identidad fiscal y el domicilio fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación:
AVÍS: si no doneu la següent autorització, haureu d'aportar els documents acreditatius corresponents
AVISO: si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: dades d’identitat de la persona sol·licitant o del seu representant, dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social, dades del Registre Públic Concursal, dades del Registre de Representants de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), poders notarials i dades cadastrals. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: datos de identidad de la persona solicitante o de su representante, datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social, datos del Registro Público Concursal, datos del Registro de Representantes de la Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana (ACCV), poderes notariales y datos catastrales. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes.
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
Motiu oposició:
Motivo oposición:
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
DOCUMENTACIÓ QUE SE DEBE APORTAR
G
i. Un pla estratègic en què s'indique l'origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la instal·lació i el seu impacte mediambiental, incloent-hi l'emmagatzematge, els criteris de qualitat o durabilitat utilitzats per a seleccionar els diferents components, la interoperabilitat de la instal·lació o el seu potencial per a oferir serveis al sistema, així com l'efecte tractor sobre PIMES i autònoms que s'espera que tinga el projecte. Podrà incloure, a més, estimacions del seu impacte sobre l'ocupació local i sobre la cadena de valor industrial local, regional i nacional.
Un plan estratégico donde se indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la instalación y su impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento, los criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes, la interoperabilidad de la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema, así como el efecto tractor sobre PYMES y autónomos que se espera que tenga el proyecto. Podrá incluir, además, estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional.
ii. Justificació del compliment pel projecte del principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. 
Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
iii. Per a la correcta acreditació del compliment de la valorització del 70% dels residus de construcció i demolició generats en les obres civils realitzades, es presentarà una memòria resum en què es reculla la quantitat total de residu generat, classificats per codis LER, i els certificats dels gestors de destinació, en què s'indique el percentatge de valorització aconseguit. Els residus perillosos no valoritzables no es tindran en compte per a la consecució d'aquest objectiu. (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos)
Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de los residuos de construcción y demolición generados en las obras civiles realizadas, se presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo. (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de dnvases)
i. Respecte dels beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent a la data de publicació d'aquesta convocatòria.
Respecto a los beneficiarios personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, incluyendo las entidades u organizaciones del tercer sector deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente a la fecha de publicación de esta convocatoria.
ii. Respecte dels beneficiaris persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat hauran d'acreditar l'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
Respecto a los beneficiarios Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado deberán acreditar el alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
iii. Respecte dels beneficiaris comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, hauran d'aportar còpia del contracte / acta de constitució i estatuts vigents registrats de les comunitats d'energia renovable i les comunitats ciutadanes d'energia.
Respecto a los beneficiarios comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, deberán aportar copia del contrato/acta de constitución y estatutos vigentes registrados de las comunidades de energía renovable y las comunidades ciudadanas de energía.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
DOCUMENTACIÓ QUE SE DEBE APORTAR
G
iv. Respecte dels beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat económica i siguen comunitats de propietaris, hauràn d’aportar còpia dels estatuts i escriptura del titol constitutiu.
Respecto a los beneficiarios personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica y sean comunidad de propietarios, deberán, copia de los estatutos y escritura del título constitutivo.
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
H
La persona sol·licitant o entitat sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat:
La persona solicitante o entidad solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad:
- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment
La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.
- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat.
La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad.
- Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns.
Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos.
 
Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment.
Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.
Indiqueu el fonament legal per a aquesta exempció d'acord amb el que s'estableix en l'art. 24 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, article 24, punt:
Indique el fundamento legal para dicha exención de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, artículo 24, punto:: 
SOL·LICITUD
SOLICITUD
I
Se sol·licita es concedisca l'ajuda per import de (euros):
Se solicita se conceda la ayuda por importe de (euros):
,
d
de
Firma:
La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el tractament de dades de caràcter personal 
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud.
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns. 
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita y queda a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: ajudes en matèria de qualitat ambiental.
Nombre del tratamiento: ayudas en materia de calidad ambiental
  
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient.
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente.
 
Finalitat del tractament: Tramitació d'ajudes en matèria de canvi climàtic.
Finalidad del tratamiento: Tramitación de ayudas en materia de calidad ambiental y cambio climático.
 
Exercici de drets: podeu exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970
Ejercicio de derechos: puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970
 
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos.
 
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments 
Puede obtener información más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
H
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
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