CORRECCIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT. CONVOCATÒRIA 2018

RHV
90101

SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y ACCESIBILIDAD. CONVOCATORIA 2018

DADES DE L'HABITATGE OBJECTE DE L'ACTUACIÓ / DATOS DE LA VIVIENDA OBJETO DE LA ACTUACIÓN
PIS / PISO PORTA
NÚM. / Nº ESCALA
ESCALERA
PUERTA

REF. CADASTRAL / REFª CATASTRAL

B

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL DE L'HABITATGE
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL DE LA VIVIENDA

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

NOM / NOMBRE

DNI / NIE

COGNOMS / APELLIDOS

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

C

TELÈFON MÒBIL / TEL. MÓVIL

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

PROVÍNCIA / PROVINCIA

Propietari
Propietario

Inquilí
Inquillino

DNI / NIE

COGNOMS / APELLIDOS

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON MÒBIL / TEL. MÓVIL

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

TIPUS VIA / TIPO VÍA DOMICILI / DOMICILIO

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

Propietari
Propietario

DADES DEL PROPIETARI (en el cas de que el sol·licitant siga inquilí)
DATOS DEL PROPIETARIO (en el caso de que el solicitante sea inquilino)

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

E

CP

DADES DE LA PERSONA QUE OCUPA L'HABITATGE (omplir en el cas de que siga diferent del sol·licitant)
DATOS DE LA PERSONA QUE OCUPA LA VIVIENDA (rellenar en el caso de que sea distinto del solicitante)

NOM / NOMBRE

D

ANY CONSTRUCCIÓ / AÑO CONSTRUCCIÓN

DNI / NIE

PROVÍNCIA / PROVINCIA

Inquilí
Inquillino

TELÈFON MÒBIL / TEL. MÓVIL

LOCALITAT / LOCALIDAD

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona sol·licitant DECLARA, sota la seua responsabilitat, que no està incursa, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, no ser deutora de la Generalitat per les obligacions de
reintegrament de subvencions, que, si és el cas, se li hagueren exigit i no estar inhabilitada per a rebre subvencions tant del Govern d'Espanya
com de la Generalitat.
Declara, així mateix, que coneix l'obligació de comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions o ajudes que financien les
mateixes actuacions o que han rebut ajudes del Plan RENHATA en convocatòries anteriors.
Declaració responsable que es formula amb els efectes i les conseqüències previstos en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La persona solicitante DECLARA, bajo su responsabilidad, que no está incursa , de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria, no ser deudora de la Generalitat por las obligaciones de
reintegro de subvenciones que, en su caso, se le hubieren exigido, y no estar inhabilitada para recibir subvenciones tanto del Gobierno de España
como de la Generalitat.
Declara, asimismo, que conoce la obligación de comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien
las mismas actuaciones o que han recibido ayudas del Plan RENHATA en convotarias anteriores.
Declaración responsable que se formula con los efectos y consecuencias previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones pública.
En el cas d'haver rebut altres ajudes que financien les mateixes actuacions indiqueu l'òrgan concedent i quantia de l'ajuda:
En el caso de haber recibido ayudas que financien las mismas actuaciones indicar el órgano concedente y cuantía de la ayuda:
ÒRGAN I ADMINISTRACIÓ CONCEDENT DE L'AJUDA / ÓRGANO Y ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE DE LA AYUDA

QUANTIA D'ALTRES AJUDES (€) / CUANTÍA DE OTRAS AYUDAS (€)

CHOPVT - ORG

A

TIPUS VIA / TIPO VÍA NOM DE LA VIA / NOMBRE DE LA VÍA

NÚM. EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE

F

ACTUACIÓ REALITZADA / ACTUACIÓN REALIZADA

IMPORT DE LA AJUDA
IMPORTE DE LA AYUDA

DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST DE LES OBRES / DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

DIN - A4

En el cas d'haver rebut ajudes per el mateix habitatge en convocatòries anteriors del Pla RENHATA indiqueu la quantia de l'ajuda:
En el caso de haber recibido ayudas para la misma vivienda en convocatorias anteriores del Plan RENHATA indicar cuantía de la ayuda:

PRESSUPOST DE LES OBRES: / PRESUPUESTO DE LAS OBRAS:

IA - 12321 - 01 - E

BREU DESCRIPCIÓ DE LES OBRES / BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
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G
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DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN

1) Documentació a aportar / Documentación a aportar
Acreditació de la titularitat de l'habitatge. Nota simple del Registre de la Propietat. Escritura de compravenda. Escritura de partició d'herència.
Altres.
Acreditación de la titularidad de la vivienda. Nota simple del Registro de la Propiedad. Escritura de compraventa. Escritura de partición de
herencia. Otros.
Informe tècnic que acredite la necessitat de l'actuació.
Informe técnico que acredite la necesidad de la actuación.
Projecte de l'actuació a realitzar. Si no es disposa de projecte, aporteu memòria amb pressupost detallat de les obres per a cada tipus
d'actuació i plànol acotat de les obres.
Proyecto de la actuación a realizar. Si no se dispone de proyecto, aportar memoria con presupuesto detallado de las obras por cada tipo de
actuación y plano acotado de las obras.
Si és el cas, formulari RHV 90019 relatiu als habitatges on residisquen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys.
En su caso, formulario RHV 90019 relativo a las viviendas donde residan personas con diversidad funcional o mayores de 65 años.
Si és el cas, formulari RHV 90018 relatiu als habitatges on la unitat de convivència tinga ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM.
En su caso, formulario RHV 90018 relativo a las viviendas donde la unidad de conviviencia tenga ingresos inferiores a 3 veces el IPREM.
Testimoni fotogràfic de les parts de l'habitatge a reformar.
Testimonio fotográfico de las partes de la vivienda a reformar.
En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari, marqueu esta casella i aporteu el model de domiciliació bancària (model
07000)
En el caso de nuevo perceptor o cambio de número de cuenta bancaria, marque esta casilla y aporte el modelo de domiciliación bancaria
(modelo 07000)
Número de compte bancari (IBAN):
Número de cuenta bancaria (IBAN):

PAÍS I DC IBAN

ENTITAT / ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE / NÚMERO DE CUENTA

E S

2) Documentació que consultarà l'Administració directament (només haurà d'aportar-se si marqueu que NO s'autoritza la consulta):
Documentación que consultará la Administración directamente (sólo se deberá aportar si se marca que NO se autoriza la consulta):
NO autoritze l'obtenció de les dades d'identitat (aportar DNI del sol·licitant o document equivalent en cas d'estrangers).
NO autorizo la obtención de los datos de identidad (aportar DNI del solicitante o documento equivalente en caso de extranjeros).
NO autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT (aportar certificat de l'AEAT)
NO autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT (aportar certificado de la AEAT)
NO autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda autonómica (aportar certificat)
NO autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la hacienda autonómica (aportar certificado)
NO autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (aportar certificat de la Seguretat Social)
NO autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social (aportar certificado de la Seg. Social)
NO autoritze l'obtenció de les dades d'empadronament (aportar certificat de empadronament)
NO autorizo la obtención de los datos de empadronamiento (aportar certificado de empadronamiento)
NO autoritze, en el seu cas, l'obtenció de les dades relatives al grau de discapacitat de les persones amb diversitat funcional (certificat).
NO autorizo, en su caso, la obtención de los datos relativos al grado de discapacidad de las personas con diversidad funcional (certificado).

H

AUTORITZACIÓ DEL PROPIETARI DE L'HABITATGE (si és el cas)
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA (en su caso)

De conformitat amb la normativa vigent aplicable, SOL·LICITE les ajudes de rehabilitació d'habitatges i AUTORITZE a:
De conformidad con la normativa vigente aplicable, SOLICITO las ayudas de rehabilitación de viviendas y AUTORIZO a:
El Sr./La Sra.
, amb DNI
D. / Dª
, con DNI
,
adherit com a tècnic col·laborador a la convocatòria de les ajudes de de rehabilitació d'habitatges del Programa de Conservació i Accessibilitat, per a
presentar telemàticament la sol·licitud d'ajudes per a realitzar les obres de reforma descrites anteriorment i la documentació aportada.
adherido como técnico colaborador a la convocatoria de las ayudas de rehabilitación de viviendas del Programa de Conservacion y Accesibilidad,
para presentar telemáticamente la solicitud de ayudas para realizar las obras de reforma descritas anteriormente y la documentación aportada.
,

d

de

Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

DIN - A4

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

IA - 12321 - 02 - E

I

CHOPVT - ORG

NOTA: Únicament s'ha d'omplir i signar pel propietari en el cas de que el sol·licitant siga inquilí.
Únicamente se debe rellenar i firmar por el propietario en el caso de que el solicitante sea inquilino.
El Sr./La Sra.
, amb DNI
, propietari de l'habitatge
D. / Dª
, con DNI
, propietario de la vivienda
més amunt referit, autoritza al Sr./ a la Sra.
, amb DNI
más arriba referenciado, autoriza a D./Dª
, con DNI
,
Firma del propietari: / Firma del propietario:
a realitzar les obres de reforma interior de l'habitatge descrites anteriorment.
a realizar las obras de reforma interior de la vivienda descritas anteriormente.
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