Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València
www.gva.es

LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A PROJECTES I OBRES D'IMPULS A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I
INNOVACIÓ EN L'ENTORN CONSTRUÏT DEL PLA IRTA DE LA CONVOCATÒRIA 2020 I EL SEU ESTAT.
NOTIFICACIÓ D'OBJECCIONS.
En aquest llistat es relacionen les sol·licituds d'ajudes del PLA IRTA de la convocatòria 2020 i el seu estat.
El termini límit per a esmenar aquestes objeccions indicades en el llistat acaba el dia 1 de desembre de
2020, inclusivament. Les sol·licituds no admeses a tràmit s'indiquen en el llistat com No Admès.
Si no s'esmenara en el termini indicat, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de
ser dictada en els termes previstos en l'art. 21 de la Llei 39/2015.

01.GVRTE1553532 (HBIRTA_2020_01)
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN C/ SAN JOSÉ SANT ANTONI 23 DE
REQUENA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
Dossier tècnic signat.
Currículum resumit.
Títol escanejat de l'equip redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació.
Contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost.
Annex I, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex II, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament emplenat pel sol·licitant
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.
Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
02.GVRTE1640773 (HBIRTA_2020_02)
REFORMA D'UN APARTAMENT AMB CRITERIS DE BIOHABITABILITAT I PASSIVEHOUSE A ALACANT.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
Projecte d'execució de l'obra. Amb pressupost detallat.
Testimoniatge fotogràﬁc de les actuacions realitzades.
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor i/o director de l'obra.
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
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Declaració responsable sobre el detall de les altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les
mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals, amb especiﬁcació de la quantia, la data de concessió i l'entitat
atorgant.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases..

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Annex II, degudament signat.
Annex III, degudament signat.
Domiciliació bancària, que ﬁgura com a annex a la convocatòria, degudament emplenada.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.

03.GVRTE1655867 (HBIRTA_2020_03)
HABITATGE UNIFAMILIAR I MAGATZEM DE PALLA WYRDWOOD ACRES, EL PINS.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Calendari previst.
Declaració responsable sobre el detall de les altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les
mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals, amb especiﬁcació de la quantia, la data de concessió i l'entitat
atorgant.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
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04. GVRTE1655413 (HBIRTA_2020_04)
REHABILITACIÓ CASA DELS ANSARINS, BOCAIRENT
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Dossier tècnic.
Calendari previst.
Testimoniatge fotogràﬁc
Acreditació de la propietat del terreny i dels béns immobles:
Si escau, autorització del propietari per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.
Llicències o autoritzacions que van ser precises per a la realització de les obres, per la totalitat del
sol·licitat en la subvenció.
Declaració responsable sobre el detall de les altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les
mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals, amb especiﬁcació de la quantia, la data de concessió i l'entitat
atorgant.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex I, degudament signat pel sol·licitant.
Annex II, degudament signat pel sol·licitant.
Annex III, degudament signat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament signat pel sol·licitant.
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.

05. GVRTE1659526 (HBIRTA_2020_05
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM BENIDOLEIG
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat en l'Annex I.
Dossier tècnic.
Pressupost detallat
Testimoni fotogràﬁc
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Calendari previst.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades. Les entitats que no siguen ajuntaments acreditaran aquesta
circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, ﬁns al moment de la presentació de la
sol·licitud.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex III, degudament signat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament signat pel sol·licitant.
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.

06. GVRTE1659732 (HBIRTA_2020_06)
INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS, RIBA-ROJA DE TÚRIA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
La sol·licitud s'ha formulat utilitzant el model general per a sol·licitud de subvencions, en lloc del previst a
aquest efecte en la convocatòria i que s'identiﬁca com a ANNEX I; conseqüentment s'han omès dades,
manifestacions, autoritzacions i declaracions que ﬁguren en ell i no en la sol·licitud presentada. Per tant s'ha
d'aportar:
Adreça de correu electrònic de la persona representant.
Dades de l'apartat D de l'Annex I:
Programa en el qual s'emmarca l'actuació.
Import total (s'entén que es refereix al pressupost total subvencionable).
Import sol·licitat (s'entén que es refereix a la subvenció resultant).
Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
No es manifesta en quin programa s'emmarca l'actuació per a la qual se sol·licita subvenció; a la
vista de la documentació que adjunta (pdf de “PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
CONTRACTACIÓ” sense signatura ni sense diligència d'aprovació), sembla que es tracta d'una “obra
acabada”, per la qual cosa a partir d'ara aquest informe es referirà al relatiu sobre aquest tema.
Manifestació expressa de si les obres estan acabades, indicant la data d'inici i ﬁnalització.
Dades de l'apartat I de l'Annex I, subapartat corresponent a obres acabades i ajuntaments.
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S'ha d'aportar la següent documentació:
-

-

-

-

-

Projecte d'execució de l'obra.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Testimoniatge fotogràﬁc de les actuacions realitzades.
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor i/o director de l'obra.
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la propietat del terreny i dels béns immobles:
Certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de la Propietat corresponent.
Si escau, autorització del propietari per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.
Llicències o autoritzacions que van ser precises per a la realització de les obres.
Certiﬁcat de l'acord de l'òrgan competent del municipi, d'aprovació de la documentació que s'aporta i
de presentació de la sol·licitud a la convocatòria.
Declaració responsable del municipi sobre el detall de les altres subvencions rebudes o sol·licitades
per a les mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especiﬁcació de la quantia, la data de
concessió i l'entitat atorgant.
Si escau, documentació que acredite l'adhesió de l'ajuntament sol·licitant al Pacte Europeu de les
Alcaldies per al Clima i l'Energia; en el cas d'estar en procés d'adhesió a aquest, s'haurà d'acreditar
mitjançant certiﬁcat del corresponent acord adoptat per l'òrgan municipal competent.
Si escau, inscripció en el Registre de Petjada de Carboni, en la secció referida en l'art. 2.1.a) segons
Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre de petjada de carboni,
compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, per al registre en la secció de petjada de
carboni i de compromisos de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex II, degudament emplenat.
Annex III, degudament emplenat.
Annex IV, degudament emplenat.
Domiciliació bancària, que ﬁgura com a annex a la convocatòria, degudament emplenada.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
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07. GVRTE1661456 (HBIRTA_2020_07)
CASA D'EINES I CLOS BIO. PROJECTE AGRÍCOLA-EDUCATIU, ORIOLA.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

Títol escanejat o certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya que acredite la
titulació de l'arquitecta autora del projecte i directora d'obra.
Autorització dels copropietaris del sòl per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.
Justiﬁcació que el pagament no s'ha produït en metàl·lic.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
08. GVRTE1661162 (HBIRTA_2020_08)
REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA CASA "EL CLAU" ALBAIDA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :

-

-

Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Dossier tècnic.
Calendari previst.
Acreditació de la propietat del terreny i dels béns immobles:
Certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de la Propietat corresponent.
Si escau, autorització del propietari per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.
Llicències o autoritzacions que van ser precises per a la realització de les obres.
Certiﬁcat de l'acord de l'òrgan competent del municipi, d'aprovació de la documentació que s'aporta i
de presentació de la sol·licitud a la convocatòria.
Declaració responsable del municipi sobre el detall de les altres subvencions rebudes o sol·licitades
per a les mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especiﬁcació de la quantia, la data de
concessió i l'entitat atorgant.
Documentació que acredite l'efectivitat i vigència de l'adhesió de l'ajuntament sol·licitant al Pacte
Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.
Si escau, inscripció en el Registre de Petjada de Carboni, en la secció referida en l'art. 2.1.a) segons
Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre de petjada de carboni,
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compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, per al registre en la secció de petjada de
carboni i de compromisos de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases:
Memòria econòmica justiﬁcativa dels treballs realitzats, acompanyada de la documentació
original corresponent o degudament compulsada, probatòria de la despesa que contindrà:
Una relació ordenada i classiﬁcada de les despeses realitzades, amb identiﬁcació del
creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament i detallada
d'acord amb el pressupost desglossat de les partides que formen el projecte i els
corresponents costos justiﬁcats de l'actuació subvencionada, desglossant cadascun de
les despeses incorregudes.
Les certiﬁcacions d'obra abonades.
Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràﬁc mercantil, incorporats
en la relació classiﬁcada de les despeses, així com la documentació acreditativa del
pagament, d'acord amb l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Una relació detallada d'altres ingressos, ajudes o subvencions que hagen ﬁnançat
l'activitat amb indicació de l'import i la seua procedència.
Memòria justiﬁcativa de l'obra, que inclourà els següents documents:
Declaració de les obres realitzades ﬁns avui, signada pel beneﬁciari, en la qual conste que
han sigut executades d'acord amb l'objecte de la subvenció.
Projecte d'execució de l'obra o, si escau, memòria tècnica de les actuacions realitzades,
en la qual es descriuran les obres aquestes.
Certiﬁcacions d'obra emeses ﬁns avui.
Documentació fotogràﬁca en format digital (.jpg) que acredite amb detall el procés, l'estat
anterior i posterior de l'actuació.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.

09. GVRTE1667132 (HBIRTA_2020_09)
RE-PENSA EL PIS EN PATRAIX, VALÈNCIA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
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Títol escanejat o certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya que acredite la
titulació de l'arquitecte i de l'arquitecta el currículum de la qual s'aporta.
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.

Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
10. GVRTE1667058 (HBIRTA_2020_10)
REHABILITACIÓ INTEGRAL AMB AMPLIACIÓ D'EDIFICI D'UN HABITATGE ENTRE MITGERES EN EL
CABANYAL, VALÈNCIA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
La sol·licitud s'ha formulat utilitzant el model general per a sol·licitud de subvencions, en lloc del previst a
aquest efecte en la convocatòria i que s'identiﬁca com a ANNEX I; conseqüentment s'han omès dades,
manifestacions, autoritzacions i declaracions que ﬁguren en ell i no en la sol·licitud presentada. Per tant s'ha
d'aportar:
Dades de l'apartat D de l'Annex I:
Programa en el qual s'emmarca l'actuació.
Import total (s'entén que es refereix al pressupost total subvencionable).
Import sol·licitat (s'entén que es refereix a la subvenció resultant).
Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
No es manifesta en quin programa s'emmarca l'actuació per a la qual se sol·licita subvenció; a la
vista de la documentació que adjunta, sembla que es tracta d'una “obra acabada”, per la qual cosa a
partir d'ara aquest informe es referirà al relatiu sobre aquest tema.
Manifestació expressa de si les obres estan acabades, indicant la data d'inici i ﬁnalització.
Dades de l'apartat I de l'Annex I, subapartat corresponent a obres acabades.
S'ha d'aportar la següent documentació:
-

Projecte d'execució de l'obra signat i amb el segell de visat col·legial..
Títol escanejat de l'arquitecte autor del projecte i director d'obra, o certiﬁcat que l'acredite emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex III, degudament emplenat.
Domiciliació bancària, que ﬁgura com a annex a la convocatòria, degudament emplenada.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
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Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
11. GVRTE1667035 (HBIRTA_2020_11)
HABITATGE UNIFAMILIAR Al CARRER MESTRAL 3, Urb. LA MASIA, BÉTERA (VALÈNCIA)
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :

-

-

-

Projecte d'execució de l'obra.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en execució.
Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari. Haurà d'estar
signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent. Pressupost detallat desglossat per unitats d'obra
objecte de subvenció, segons aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits sotmès a
la constitució de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base
tretzena de l'ordre en l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que
queda de bases.

12. GVRTE1667009 (HBIRTA_2020_12)
REGENERACIÓ URBANA DE LA PLAÇA ESPANYA: "ELS BANCALS DE CANET" CANET LO ROIG
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :

-

Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
LLISTAT ESMENES PLA IRTA 2020
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Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. Es realitzarà de la següent manera:
Propietat de l'immoble. El sol·licitant aportarà un certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de la
Propietat corresponent.
Contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el seu pressupost d'honoraris.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

13. GVRTE1666855 (HBIRTA_2020_13)
OBRA NOVA D'EDIFICI DE 4 HABITATGES EN C/ DANSES 6 , VALÈNCIA.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

-

-

L'ANNEX I està incorrectament emplenat: solament es pot sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes,
projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels 2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per
ﬁnalitzar, per la qual cosa s'haurà d'aportar la documentació requerida en l'ANNEX I apartat F segons
el subprograma que es tracte.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Indicació en l'ANNEX I de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en l'article
171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades. Les entitats que no siguen ajuntaments acreditaran aquesta
circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
Contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost, en el cas que se
sol·licite la subvenció al programa 1, projectes no ﬁnalitzats.
Projecte d'execució complet.
ANNEX II Certiﬁcat acreditatiu de la representació de l'entitat.
Certiﬁcació de domiciliació bancària degudament segellada i signada per entitat bancària segons
l'Annex V

14. GVRTE1666731 (HBIRTA_2020_14)
PROJECTE I OBRA PROJECTE 1. PARCENT
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
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L'ANNEX I està incorrectament emplenat: solament es pot sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes,
projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels 2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per
ﬁnalitzar, per la qual cosa s'haurà d'aportar tota la documentació requerida en l'ANNEX I apartat F
segons el subprograma que es tracte.
ANNEX II: Certiﬁcat acreditatiu de la representació de l'entitat local.
ANNEX III: Compte justiﬁcatiu de la subvenció.
ANNEX IV: Autoavaluació de criteris de valoració.
ANNEX V: Model de domiciliació bancària.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Contractes amb els tècnics redactors del projecte amb indicació dels honoraris.

15. GVRTE1666649 (HBIRTA_2020_15)
CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI PASSIVHAUS PER A la NOVA SEU SOCIAL DE L'AGRUPACIÓ MUSICAL L’AMISTAT
DE QUART DE POBLET.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

-

-

Els ANNEXOS que acompanyen a la convocatòria del Pla **Irta hauran d'estar signats
electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certiﬁcat reconegut,
segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per
qualsevol altre prestador de serveis de certiﬁcació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú
conveni.
Indicació en l'ANNEX I de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en l'article
171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Projecte d'execució de l'obra.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
De la memòria econòmica justiﬁcativa dels treballs realitzats, acompanyada de la documentació
original corresponent o degudament compulsada, probatòria de la despesa que contindrà:
Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràﬁc mercantil, incorporats en la
relació classiﬁcada de les despeses, així com la documentació acreditativa del pagament, d'acord
amb l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Una relació detallada d'altres ingressos, ajudes o subvencions que hagen ﬁnançat l'activitat amb
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indicació de l'import i la seua procedència.
ANNEX II: CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT
L'ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ remet a un annex que és una fulla **excel
sense signar. Adjuntar aquesta fulla signada.

16. GVRTE1666629 (HBIRTA_2020_16)
HABITATGE UNIFAMILIAR BIOCLIMÀTIC A VINARÒS
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta.
Aquest annex ha d'estar signat electrònicament segons el que s'estableix en la base novena de
l'Ordre 6/2020.
Cal corregir i ajustar l'import total i l'import sol·licitat respecte a les actuacions subvencionables en
virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14
d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte, s'ha d'aportar un document que
arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta
convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà la condició de “import total”, i serà la
base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el programa i modalitat en què
s'emmarque l'actuació. Es prendrà l'import del PEM d'aquestes unitats.
Dossier tècnic. En el qual a més dels indicat en la base novena de l'Ordre 6/2020, inclourà el
document abans citat, justiﬁcatiu de l'import total i el subvencionable. A més, haurà d'incloure el
calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari.
ANNEX V. Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat.

17. GVRTE1666451 (HBIRTA_2020_17)
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, A BENEIXAMA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta.
Aquest annex ha d'estar signat electrònicament segons el que s'estableix en la base novena de
l'Ordre 6/2020. Cal corregir i ajustar l'import total i l'import sol·licitat als imports justiﬁcats en el
dossier tècnic, respecte a les actuacions subvencionables en virtut de la base primera i segona de
l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es
convoquen aquestes subvencions. Els imports han de coincidir amb els exposats en la justiﬁcació
del Dossier tècnic.
Projecte d'execució signat per arquitecte. Cal aportar el visat col·legial
Dossier tècnic. Cal incloure la justiﬁcació de les despeses subvencionables sobre la base dels
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treballs de redacció de projecte sobre l'actuació a realitzar. Sense incloure l'IVA. A més, haurà
d'incloure's el calendari previst de redacció del projecte, per anualitats, segons el peticionari.
Currículum resumit amb títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite
la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres o imprès
de sol·licitud d'aquestes.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases, entre les quals ﬁguren
les factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les
ajudes i acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat
a través d'una entitat ﬁnancera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.
ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

18. GVRTE1665067 (HBIRTA_2020_18)
ADEQUACIÓ I RECUPERACIÓ HISTÒRICA DE LA PLAÇA MAJOR DE CASINOS
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta. Cal corregir i ajustar l'import total
i l'import sol·licitat als imports justiﬁcats en el dossier tècnic, respecte a les actuacions
subvencionables en virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de
la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions.
Els imports han de reﬂectir-se sense incloure l'IVA i desprendre's de la justiﬁcació de les despeses
subvencionables sobre la base dels treballs de redacció de projecte sobre l'actuació a realitzar i
exposats en el contingut del Dossier tècnic.
En aquest annex cal indicar si se sol·licita el pagament anticipat.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
En el certiﬁcat aportat sobre l'acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. no s'indica
el nom ni l'import de l'actuació per la qual se sol·licita la present subvenció.
Contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el seu pressupost d'honoraris.
ANNEX II: CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT. Cal indicar en el model
l'òrgan competent que acorda sol·licitar l'ajuda.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

19. GVRTE1663905 (HBIRTA_2020_19)
SUBSTITUCIÓ FUSTERIES EXTERIORS DE LA CASA DE LA CULTURA DE PILES
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla **Irta.
Cal corregir i ajustar l'import total i l'import sol·licitat respecte a les actuacions subvencionables en
virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14
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d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte, s'ha d'aportar un document que
arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta
convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà la condició de “import total”, i serà la
base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el programa i modalitat en què
s'emmarque l'actuació. Es prendrà l'import del PEM d'aquestes unitats.
Cal aportar el Dossier tècnic. En el qual a més dels indicat en la base novena de l'Ordre 6/2020,
inclourà el document abans citat, justiﬁcatiu de l'import total i el subvencionable. A més, haurà
d'incloure el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari.
Cal aportar el currículum resumit de l'equip redactor del projecte, juntament amb el títol escanejat de
l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels
Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Cal aportar acreditació de la propietat o disponibilitat del bé immoble.
Cal aportar la llicència o autoritzacions que siguen precises per a la realització de les obres o
justiﬁcació de no ser necessàries, si escau.
Cal aportar l'ANNEX II: CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT. En el qual
es manifeste l'existència de l'acord de l'òrgan municipal competent, d'aprovació de la documentació i
de presentació de la sol·licitud a la convocatòria.
i l'acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera.
Cal aportar acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera mitjançant un certiﬁcat de
l'acord municipal en el qual expressament es referisca que existeix crèdit en el pressupost de la
corporació municipal per al ﬁnançament en els termes abans indicats amb càrrec a la corresponent
partida pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora de l'ajuntament.

20. GVRTE1663513 y GVRTE1672454 (HBIRTA_2020_20 y HBIRTA_2020_89)
(hi ha dos registres sobre la mateixa sol·licitud, la segona complementa la documentació de la primera)
HABILITACIÓ DE LOCAL PER A OFICINA D'ENERGIA A VALÈNCIA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta. Cal corregir i ajustar l'import total
i l'import sol·licitat als imports justiﬁcats en el dossier tècnic, respecte a les actuacions
subvencionables en virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de
la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions. Seran
subvencionables únicament l'execució d'aquelles unitats d'obra arreplegades en el projecte que
s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de la citada ordre.
Cal aportar el Dossier tècnic. En el qual a més dels indicat en la base novena de l'Ordre 6/2020,
inclourà una relació de quins són les unitats d'obra del projecte que són objecte de subvenció i
s'indicarà el seu import segons el pressupost del projecte. No cal incloure les partides
corresponents a mobiliari. Els imports s'inclouran sense IVA.
En la documentació del currículum cal aportar les titulacions escanejades.
Memòria econòmica justiﬁcativa dels treballs realitzats, segons la base dosena de l'ordre de bases,
acompanyada de la documentació original corresponent o degudament compulsada, probatòria de
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la despesa que contindrà:
Una relació ordenada i classiﬁcada de les despeses realitzades, amb identiﬁcació del
creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament i detallada d'acord
amb
Documentació acreditativa del pagament, d'acord amb l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i document bancari que acredite que l'abonament de
la factura s'ha efectuat a través d'una entitat ﬁnancera, i no mitjançant pagament en
metàl·lic.
Una memòria justiﬁcativa del projecte, obra o projecte d'investigació aplicada i desenvolupament de
producte que inclourà els següents documents:
Declaració del projecte, obres o projecte de recerca i desenvolupament de producte,
realitzades. Declaració signada pel beneﬁciari en la qual conste que han sigut executades
d'acord amb el projecte, obra o projecte de recerca i desenvolupament de producte, objecte
de la subvenció.

21.GVRTE1663501 (HBIRTA_2020_21)
SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES EN SP2 URBANITZACIÓ “LA PINEDA” DE LA PLATJA DEL PUIG DE
SANTA MARÍA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

-

Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està en redacció.
Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits sotmès a
la constitució de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base
tretzena de l'ordre en l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que
queda de bases.
Testimoniatge fotogràﬁc de les actuacions realitzades.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases, entre les quals ﬁguren
les factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les
ajudes i acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat
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-

a través d'una entitat ﬁnancera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.
En l'ANNEX III s'ha d'indicar la relació ordenada i classiﬁcada de les despeses realitzades, amb
identiﬁcació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament i detallada
d'acord amb el pressupost desglossat de les partides que formen el projecte i els corresponents
costos justiﬁcats de l'actuació subvencionada, desglossant cadascun de les despeses incorregudes.
La memòria justiﬁcativa de l'obra ha d'arreplegar la certiﬁcació ﬁnal de la realització efectiva de les
actuacions objecte de la subvenció, signades pel tècnic director de l'obra, un representant de
l'empresa adjudicatària de l'obra i el beneﬁciari, no admitiense les destinades exclusivament a
abonaments o bestretes a compte per materials, instal·lacions, equips o maquinària, així com les
Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres.

22. GVRTE1669169 (HBIRTA_2020_22)
MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT DEL PARC URBÀ TIRANT I CARMESÍ, LA FONT D’EN CARRÓS
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :

-

-

-

Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està en redacció.
Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Aportar les titulacions escanejades.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments ho acreditaran amb certiﬁcat de l'acord municipal
adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca que existeix crèdit en el pressupost
de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes abans indicats amb càrrec a la
corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora de
l'ajuntament.
Contracte de l'Ajuntament amb el tècnic per a la redacció del projecte amb pressupost.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

23. GVRTE1669090 (HBIRTA_2020_23)
RECUPERACIÓ DE L'ESPAI DE L'ANTIC CEMENTERI EN AULA NATURA, AJUNTAMENT TITAGÜES
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

L'ANNEX I està incorrectament emplenat: L'import total ha de reﬂectir-se sense incloure l'IVA com
especiﬁquen les bases: “La quantia màxima a percebre pels beneﬁciaris, per l'atorgament de la
subvenció no podrà superar en cap cas el pressupost total, IVA exclòs, de l'actuació, de conformitat
amb l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”
L'acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera que és el compromís de ﬁnançament
del 100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments ho acreditaran amb certiﬁcat de l'acord
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municipal adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca que existeix crèdit en el
pressupost de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes abans indicats amb càrrec a
la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora de
l'ajuntament.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles mitjançant una nota de registre o
certiﬁcat del secretari de l'ajuntament.
Contracte de l'Ajuntament amb el tècnic per a la redacció del projecte amb pressupost

24.GVRTE1668346 (HBIRTA_2020_24)
PROJECTE ESCALÀ, VALÈNCIA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

Projecte d'execució de l'obra o Memòria tècnica de l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació amb els criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en execució.
Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari. Haurà d'estar
signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Plans generals i esquemàtics ﬁtats de les parts objecte de l'obra a realitzar.
Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de
preus.
Fotograﬁes de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
Calendari previst.
Títols escanejats; en el cas d'arquitectes, certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel Consell
Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la propietat del terreny i dels béns immobles:
Certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de la Propietat corresponent.
Si escau, autorització del propietari per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.
Llicències o autoritzacions que van ser precises per a la realització de les obres o imprès de
sol·licitud d'aquestes.
Acreditar mitjançant certiﬁcat de tresoreria o aval bancari, la disponibilitat pressupostària i/o
ﬁnancera, i compromís de ﬁnançament del 100% de les actuacions sol·licitades.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex II, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
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Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.

25. GVRTE1669678 (HBIRTA_2020_25)
PROJECTE RURALTEC, LLAURES DELS OLMOS
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Documentació que acredite l'efectivitat i vigència de l'adhesió de l'ajuntament sol·licitant al Pacte
Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.
Contracte subscrit entre ajuntament i arquitecte per a la redacció del projecte; el contracte ha
d'incloure pressupost.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera i compromís de ﬁnançament del 100%
de les actuacions sol·licitades. S'acreditarà amb certiﬁcat de l'acord municipal adoptat sobre aquest
tema, en el qual expressament es referisca que existeix crèdit en el pressupost de la corporació
municipal per al ﬁnançament en els termes abans indicats amb càrrec a la corresponent partida
pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora de l'ajuntament.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
26. GVRTE1669465 (HBIRTA_2020_26)
COHOUSING INTERGEN.HABITATGES+SERVEIS SÒL PÚBLIC G.VAL EN RABASA, ALACANT
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA, s'haurà de presentar en el que solament es
podrà sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels
2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
Avantprojecte SIGNAT PER ARQUITECTE
Currículum resumit.
Títol escanejat, o certiﬁcat que acredite la titulació, de tot l'equip redactor del projecte.
Projecte d'execució de l'obra o, si escau, memòria tècnica de l'actuació, que ha d'incloure com a
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mínim:
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant,
si escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en
execució. Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el
peticionari. Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Plans generals i esquemàtics ﬁtats de les parts objecte de l'obra o reforma i de l'actuació a
realitzar.
Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació
de preus.
Fotograﬁes de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera
i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020
per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació podrà incloure's en el
dossier tècnic.
Annex I, degudament emplenat pel sol·licitant, indicant clarament al fet que subprograma s'opta.
Annex II, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament emplenat pel sol·licitant.
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.
Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
27. GVRTE1670839 (HBIRTA_2020_27)
PROJECTE D'HABILITACIÓ DE L'ANTIGA ESTACIÓ DE RENFE, MANISES.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

Avantprojecte signat per tècnic.
Currículum resumit.
Títol escanejat de l'equip redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació.
Contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades. Les entitats que no siguen ajuntaments acreditaran aquesta
circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament emplenat pel sol·licitant

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.

LLISTAT ESMENES PLA IRTA 2020
19 | 60

/

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València
www.gva.es

28. GVRTE1670948 (HBIRTA_2020_28)
HABITATGE UNIFAMILIAR TUTELAT ENTRE MITGERES, ALACANT
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Calendari previst.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex I, degudament signat pel sol·licitant.
Annex II, degudament signat pel sol·licitant.
Annex III, degudament signat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament signat pel sol·licitant.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
29. GVRTE1671048 (HBIRTA_2020_29)
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ANTIC COL·LEGI PÚBLIC PER A CENTRE D'ACTIVITATS, BENIARBEIG.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

Dossier tècnic signat per tècnic.
Currículum resumit.
Títol escanejat de l'equip redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació.
Contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
30. GVRTE1671088 (HBIRTA_2020_30)
FASE VI EDIFICI POLICIA LOCAL, ALZIRA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
LLISTAT ESMENES PLA IRTA 2020
20 | 60

/

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València
www.gva.es

-

-

Projecte d'execució de l'obra. Amb els seus corresponents plans, pressupost etc...
Testimoniatge fotogràﬁc de les actuacions realitzades en les diferents fases d'obra.
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor i/o director de l'obra.
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la propietat del terreny i dels béns immobles:
Certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de la Propietat corresponent.
Si escau, autorització del propietari per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.
Llicències o autoritzacions que van ser precises per a la realització de les obres.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex III, degudament emplenat.
Domiciliació bancària, que ﬁgura com a annex a la convocatòria, degudament emplenada.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
31. GVRTE1671082 (HBIRTA_2020_31)
HABITATGE UNIFAMILIAR A BENEIXAMA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :

-

Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Contracte subscrit entre ajuntament i arquitecte per a la redacció del projecte; el contracte ha
d'incloure pressupost.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament emplenat pel sol·licitant.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
32. GVRTE1671255 (HBIRTA_2020_32)
PROJECTE: REHABILITACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D'ALMENARA
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S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

-

Projecte d'execució complet per a dur a terme aqueixa actuació.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està en redacció.
Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Calendari previst d'execució de les obres per anualitats.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Presentar la documentació que acredite l'adhesió de l'ajuntament sol·licitant al Pacte Europeu de les
Alcaldies per al Clima i l'Energia que ha quedat pendent d'aprovació en ple.
Compromís de ﬁnançament del 100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments ho acreditaran
amb certiﬁcat de l'acord municipal adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca
que existeix crèdit en el pressupost de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes
abans indicats amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de
l'interventor o interventora de l'ajuntament
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases, referent a les obres
executades, si n'hi haguera, ﬁns a la data de presentació de la sol·licitud.
Annex III COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ, degudament emplenat pel sol·licitant
Annex V MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, degudament emplenat pel sol·licitant.

33. GVRTE1671407 (HBIRTA_2020_33)
AMPLIACIÓ/REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL, L'Eliana
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

Indicació en l'ANNEX I de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en l'article
171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
En el cas del programa de projectes s'haurà d'aportar els contractes amb els tècnics per a la
redacció dels projectes amb el seu pressupost d'honoraris.
Avantprojecte de l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
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mesures disposades en relació amb els criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en execució.
Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari. Haurà d'estar
signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Currículum de l'equip redactor del projecte a més dels títols escanejats; en el cas d'arquitectes,
certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la propietat del terreny i dels béns immobles:
○ Certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de la Propietat corresponent.
Compromís de ﬁnançament del 100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments ho acreditaran
amb certiﬁcat de l'acord municipal adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca
que existeix crèdit en el pressupost de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes
abans indicats amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de
l'interventor o interventora de l'ajuntament.
Annex III COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ, degudament emplenat pel sol·licitant
Annex IV ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ,
Annex V MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, degudament emplenat pel sol·licitant.

34. GVRTE1671543 (HBIRTA_2020_34)
OBRES D'ADAPTACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR A la TRANSICIÓ ECOLÒGICA.
HABITATGE AÏLLAT EN PARCEL·LA, AMB PISCINA, A COCENTAINA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
Dades de l'apartat D de l'Annex I:
Programa en el qual s'emmarca l'actuació.
Import total (s'entén que es refereix al pressupost total subvencionable).
Import sol·licitat (s'entén que es refereix a la subvenció resultant).
Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Projecte d'execució de l'obra, signat i amb segell de visat col·legial.
Títol escanejat de l'arquitecte autor del projecte i director d'obra, o certiﬁcat que l'acredite emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex III, degudament emplenat.
Domiciliació bancària, que ﬁgura com a annex a la convocatòria, degudament emplenada.
Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
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35. GVRTE1671587 (HBIRTA_2020_35)
BIO-APARCAMENT A ALCOI
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
A l'efecte d'acreditar que l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, s'emmarca en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta convocatòria, s'han de justiﬁcar els apartats 7 i 8 del Resolc Segon de la Resolució de de 14
d'octubre de 2020, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen
per al 2020 les subvencions a projectes i obres d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn
construït. Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i Recerca Aplicada per a la Transició Ecològica en l’Arquitectura.
A la vista de la sol·licitud s'ha d'aportar:

-

Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes/as, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Contracte subscrit entre promotor/a i arquitecte/a per a la redacció del projecte; el contracte ha
d'incloure pressupost.
Acreditació de la titularitat del sòl mitjançant Certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de la
Propietat corresponent.
Si escau, autorització de l'actuació pel titular del sòl.
Annex II, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament emplenat pel sol·licitant.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.

36. GVRTE1671836 (HBIRTA_2020_36) (MISMA SOLICITUD QUE LA 75. GVRTE1673768)
REHABILITACIÓ D'EDIFICI EN C/ TÚRIA, 63, VALÈNCIA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

Text traduït

L'ANNEX I està incorrectament emplenat: solament es pot sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes,
projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels 2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per
ﬁnalitzar.
Indicació en l'ANNEX I de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en l'article
171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
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de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
ANNEX II: CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT signat pel
gerent/representant d'aquesta.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
En el cas que la sol·licitud es realitzara per al Programa projectes, per a projectes ﬁnalitzats en el
moment de presentació de la sol·licitud, faltaria per aportar:
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases, entre les
quals ﬁguren les factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part
sol·licitant de les ajudes i acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament
de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat ﬁnancera, i no mitjançant pagament en
metàl·lic.
Contractes dels tècnics redactors del projecte d'execució inclòs el pressupost d'honoraris.
ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ
En el cas que la sol·licitud es realitzarà per al Programa obres, per a obres no ﬁnalitzades en el
moment de presentació de la sol·licitud, faltaria per aportar:
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera mitjançant certiﬁcat de
tresoreria o aval bancari.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base
primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre
de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació podrà
incloure's en el dossier tècnic. Amb independència del pressupost contingut en el projecte
o memòria de l'actuació, en qualsevol de les seues modalitats, s'ha d'aportar un document
que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el sol·licitant entén subvencionables
en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà la condició de
“import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons
el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació

37. GVRTE1671840 (HBIRTA_2020_37)
PROJECTE CASETA D'EINES, LA MOSQUITERA, VALÈNCIA
Sol·licitud no admesa ja que, una casa d'eines no és objecte de subvenció, tal com s'indica en l'ordre de bases
del Pla Irta, base primera, apartat 4:
“Seran subvencionables els projectes i obres, d'actuacions urbanes i/o d'ediﬁcació, tant de rehabilitació com
d'obra nova, recollides en l'art. 2. 1. a) de la LLEI 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Ediﬁcació.”

38. GVRTE1671947 (HBIRTA_2020_38)
PROJECTE SISTEMA D'APARCAMENT INTEL·LIGENT Al CARRER PARE LLANSOL, MISLATA
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S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

Plans generals i esquemàtics ﬁtats de les parts objecte de l'obra a realitzar.
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor i/o director de l'obra.
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la propietat del terreny i dels béns immobles:
Certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de la Propietat corresponent.
Si escau, autorització del propietari per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.
Llicències o autoritzacions que van ser precises per a la realització de les obres.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases de les obres
executades, ﬁns al moment de presentació de la sol·licitud.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
ANNEX V, Domiciliació bancària, que ﬁgura com a annex a la convocatòria, degudament emplenada.

39. GVRTE1672074 (HBIRTA_2020_39)
URBANITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ DE PLAÇA MUNICIPAL EN UN ESPAI PÚBLIC VIU, AUTOSUFICIENT,
SOSTENIBLE I INTEGRADOR SOCIAL, ARGELETA.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

Projecte d'execució complet de l'obra.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en execució.
Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari. Haurà d'estar
signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres o imprès
de sol·licitud d'aquestes.
Haurà d'acreditar-se la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del
100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments ho acreditaran amb certiﬁcat de l'acord
municipal adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca que existeix crèdit en el
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pressupost de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes abans indicats amb càrrec a
la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora de
l'ajuntament.
ANNEX II: CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT

40. GVRTE1672107 (HBIRTA_2020_40)
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, CATÍ
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

-

-

Els ANNEXOS que acompanyen a la convocatòria del Pla **Irta hauran d'estar signats
electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certiﬁcat reconegut,
segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per
qualsevol altre prestador de serveis de certiﬁcació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú
conveni.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en execució.
Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari. Haurà d'estar
signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor i/o director de l'obra, qualiﬁcació i
experiència, amb una extensió màxima de 3 **DIN-A4:
Experiència en redacció i direcció de projectes eco relacionats amb la innovació ecològica en la
construcció.
Titulacions acadèmiques i formació especíﬁca de l'equip interdisciplinari i títols de màster
oﬁcials directament relacionats amb la sostenibilitat, la transició ecològica i/o el medi ambient
en la construcció.Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la
titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ

41. GVRTE1675538 (HBIRTA_2020_41)
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES EN L’ALCUDIA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
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-

En la sol·licitud general de subvenció apareix com a sol·licitant una persona diferent a l'ANNEX I de
sol·licitud i a l'ANNEX V de domiciliació bancària. El sol·licitant de la subvenció ha de ser la
persona/entitat que haja promogut l'actuació, el qual haurà de signar tots els annexos els quals
hauran d'estar signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un
certiﬁcat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del
Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i
expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certiﬁcació amb el qual la
Generalitat haja signat l'oportú conveni. No hi ha cap Annex signat.
El Projecte Bàsic haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
El dossier tècnic haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Currículum i títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació,
emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Contracte i pressupost d'honoraris dels tècnics redactors per a la redacció del projecte d'execució
objecte de subvenció.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. Es realitzarà de la següent manera:
Propietat de l'immoble. El sol·licitant aportarà un certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de
la Propietat corresponent.
Autorització del propietari per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.
ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ degudament signada pel sol·licitant
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament signada pel sol·licitant

42. GVRTE1675524 (HBIRTA_2020_42)
ENTITAT LOCAL MENOR
PROJECTE I OBRA DESCONEGUT, LA LLOSA DE CAMACHO, ALCALALI.
S'ha comprovat l'omissió/esmena de :
-

-

-

L'ANNEX I està incorrectament emplenat: solament es pot sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes,
projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels 2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per
ﬁnalitzar. Per tant, s'haurà d'adjuntar tota la documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F
segons el programa o subprograma que es tracte
S'haurà d'acreditar la condició del sol·licitant respecte a l'entitat.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
En el cas del programa de projectes s'haurà d'aportar els contractes amb els tècnics per a la
redacció dels projectes amb el seu pressupost d'honoraris.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. Es realitzarà de la següent manera:
Propietat de l'immoble. El sol·licitant aportarà un certiﬁcat o nota simple emès pel Registre
de la Propietat corresponent.
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Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en
l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
ANNEX II: CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT
ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

43. GVRTE1675509 (HBIRTA_2020_43)
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, L’ALCUDIA
S'ha comprovat l'omissió/esmena de :
-

-

Tots els annexos hauran d'estar signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica
avançada basada en un certiﬁcat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12
de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat
Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certiﬁcació amb
el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni
ANNEX I degudament signada pel sol·licitant
ANNEX IV degudament signada pel sol·licitant
ANNEX V degudament signada pel sol·licitant
El Projecte Bàsic haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
El dossier tècnic haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Currículum i títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació,
emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Contracte i pressupost d'honoraris dels tècnics redactors per a la redacció del projecte d'execució
objecte de subvenció.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. Es realitzarà de la següent manera:
Propietat de l'immoble. El sol·licitant aportarà un certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de
la Propietat corresponent.
Autorització del propietari per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.

44. GVRTE1675504 (HBIRTA_2020_44)
RESIDÈNCIA ESTUDIANTS ALFARA
S'ha comprovat l'omissió/esmena de :
-

L'ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA està incorrectament emplenat. Solament es
podrà sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels
2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
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Projecte d'execució si es pretén sol·licitar l'ajuda per al “Programa Projectes redactats” o “Programa
Obres en execució”
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Calendari d'execució de les actuacions (projectes/obres)
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Les entitats que no siguen ajuntaments
acreditaran aquesta circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases, entre les quals ﬁguren
les factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les
ajudes i acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat
a través d'una entitat ﬁnancera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.
ANNEX IV i V signats mitjançant certiﬁcat digital

45. GVRTE1675500 (HBIRTA_2020_45)
PROJECTE D'EXECUCIÓ D'EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB APARCAMENTS EN SOTERRANI, GODELLA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

Absència de l'ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA. En el qual solament es podrà
sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels 2
subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en
l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Projecte d'execució incomplet.
El dossier tècnic haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
En el cas del programa projectes: contracte i pressupost d'honoraris dels tècnics redactors per a la
redacció del projecte d'execució objecte de subvenció.
En el cas del programa d'obres: Amb independència del pressupost contingut en el projecte o
memòria de l'actuació, en qualsevol de les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que
arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta
convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà la condició de “import total”, i serà la
base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el programa i modalitat en què
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s'emmarque l'actuació.
46. GVRTE1675498 (HBIRTA_2020_46)
REHABILITACIÓ LOCAL COMERCIAL COM A ACADÈMIA DE FORMACIÓ, VALÈNCIA.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
-

-

-

-

Els ANNEXOS que acompanyen a aquesta convocatòria hauran d'estar signats electrònicament
mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certiﬁcat reconegut, segons el que es
disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament
d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol
altre prestador de serveis de certiﬁcació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Per a procedir al pagament fraccionat ﬁns al moment de la sol·licitud de l'ajuda, es precisa de tota la
documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases, entre les quals ﬁguren
les factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les
ajudes i acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat
a través d'una entitat ﬁnancera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ degudament signada pel sol·licitant
ANNEX IV: AVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ degudament signada pel sol·licitant
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament signada pel sol·licitant

47. GVRTE1675493 (HBIRTA_2020_47)
RECUPERACIÓ DE CASETA TEMPORERA, CASUP EN TARRAULA (XÀBIA)
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
En primer lloc ha d'acreditar-se que l'actuació es refereix a una ediﬁcació l'ús de la qual s'emmarca en
l'article 2.1a) de la Llei d'ordenació de l'ediﬁcació. En el cas que segons la normativa municipal o sectorial
autonòmica, no estiga permès l'ús residencial per a l'ediﬁcació objecte de l'actuació, està no podrà optar a la
subvenció del Pla Irta per quedar fora del seu àmbit d'aplicació.
En el cas que l'actuació s'incloga dins de l'àmbit d'aplicació del Pla Irta, s'haurà d'aportar el següent:
ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta.
S'ha de tenir en compte que l'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en
virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14
d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació pot
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incloure's en el dossier tècnic.
Cal aportar el Dossier tècnic. En el qual a més dels indicat en la base novena de l'Ordre 6/2020,
inclourà la justiﬁcació de les despeses subvencionables de l'actuació completa, sobre la base dels
treballs de redacció de projecte. Sense incloure l'IVA. A més incorporarà un calendari previst de
redacció, per anualitats, segons el peticionari.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el pressupost
d'honoraris.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Avantprojecte. Es troba sense signar.
ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ. Cal aportar aquest document.

48. GVRTE1675486 (HBIRTA_2020_48)
ECOLIVING SANT ANTÓN HABITATGES SINGULARS BASADES EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de :
L'ANNEX I està incorrectament emplenat. Se sol·licita ajuda a projectes redactats i no a projectes en
redacció.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Contractes amb els tècnics per a la redacció del projecte d'execució amb el seu pressupost
d'honoraris.

49. GVRTE1675460 (HBIRTA_2020_49)
INTERVENCIÓ EN Av. DE LA VIETA: TRAM 1, CARCAIXENT
S'ha comprovat l'omissió de tota la documentació requerida per a sol·licitar les ajudes del Pla IRTA, recollida
en l'Ordre 6/2020 i en la Resolució de 14 d'octubre de 2020.
Únicament s'ha presentat un model de sol·licitud general de subvenció, sense signar, i un model d'instància
segons l'Annex-I de la Resolució de 14 d'octubre, sense signar.

50. GVRTE1675456 (HBIRTA_2020_50). (MATEIX EXPEDIENT QUE EL 47. GVRTE1675493)

51. GVRTE1675396 (HBIRTA_2020_51)
CASA UNIFAMILIAR AÏLLADA, XÁTIVA.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
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ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla **Irta.
Cal corregir i ajustar l'import total i l'import sol·licitat respecte a les actuacions subvencionables en
virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14
d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte, s'ha d'aportar un document que
arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta
convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà la condició de “import total”, i serà la
base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el programa i modalitat en què
s'emmarque l'actuació. Es prendrà l'import del PEM d'aquestes unitats.
Cal aportar el Dossier tècnic. En el qual a més dels indicat en la base novena de l'Ordre 6/2020,
inclourà el document abans citat, justiﬁcatiu de l'import total i el subvencionable. A més, haurà
d'incloure el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari.
En la documentació del currículum cal aportar títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o
certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Amb la ﬁnalitat de justiﬁcar les despeses incorregudes, cal aportar:
Memòria econòmica justiﬁcativa dels treballs realitzats, acompanyada de la
documentació original corresponent o degudament compulsada, probatòria de la
despesa que contindrà:
Una relació ordenada i classiﬁcada de les despeses realitzades, ﬁns avui, amb
identiﬁcació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de
pagament i detallada d'acord amb el pressupost desglossat de les partides que
formen el projecte i els corresponents costos justiﬁcats de l'actuació
subvencionada, desglossant cadascun de les despeses incorregudes.
Les certiﬁcacions d'obra abonades, ﬁns avui.
Document acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social,
segons l'arreplegat en l'article 2.4 de la present ordre.

52. GVRTE1671391 (HBIRTA_2020_52)
CASA UNIFAMILIAR AÏLLADA A ALZIRA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta. Cal corregir i ajustar l'import total
i l'import sol·licitat als imports justiﬁcats en el dossier tècnic, respecte a les actuacions
subvencionables en virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de
la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions.
Els imports han de coincidir amb els exposats en la justiﬁcació del Dossier tècnic.
Aquest annex ha d'estar signat electrònicament segons el que s'estableix en la base novena de
l'Ordre 6/2020.
Dossier tècnic. Cal incloure la justiﬁcació de les despeses subvencionables sobre la base dels
treballs de redacció de projecte sobre l'actuació a realitzar. Sense incloure l'IVA. A més d'un
calendari previst de redacció, per anualitats, segons el peticionari.
En el currículum hi ha que aportar el títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat
LLISTAT ESMENES PLA IRTA 2020
33 | 60

/

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València
www.gva.es

-

que acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. en l'escriptura no s'identiﬁca si la
parcel·la és coincident amb la qual és objecte del projecte.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost dels
honoraris a abonar.

53. GVRTE1675308 (HBIRTA_2020_53)
TRES UNIFAMILIARS ADOSSADES PASSIVHAUS A MURO D'ALCOI
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta. Cal signar el document, a més la
signatura ha de ser electrònica, segons el que s'estableix en la base novena de l'Ordre 6/2020.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i
segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual
es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació ha d'incloure's en el dossier tècnic.
Dossier tècnic. Cal incloure la justiﬁcació de les despeses subvencionables sobre la base dels
treballs de redacció de projecte sobre l'actuació a realitzar. Sense incloure l'IVA. A més d'un
calendari previst de redacció, per anualitats, segons el peticionari.
En el currículum cal incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la disponibilitat ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de les actuacions
sol·licitades. S'acreditarà aquesta circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
ANNEX-II. CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT. Aquest document es
troba sense completar i sense signar.
ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ. Aquest document es troba sense signar.
ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ. Cal incloure la puntuació total.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Aquest document es troba sense signar.

54. GVRTE1675295 (HBIRTA_2020_54)
HABITATGE UNIFAMILIAR EN RAFAELBUNYOL
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta. La signatura del document ha de
ser electrònica, segons el que s'estableix en la base novena de l'Ordre 6/2020.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i
segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual
es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació ha d'incloure's en el dossier tècnic.
Cal aportar el Projecte d'Execució
Cal aportar el Dossier tècnic. En el qual a més dels indicat en la base novena de l'Ordre 6/2020,
inclourà una relació de quins són les unitats d'obra del projecte que són objecte de subvenció i
s'indicarà el seu import segons el pressupost del projecte.
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Cal aportar el currículum resumit amb títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat
que acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Cal aportar la llicència d'obra amb signatura i segell de l'administració municipal.
Cal aportar la documentació corresponent al compte justiﬁcatiu, establida en la base dosena de
l'Ordre 6/2020 de bases.
Cal aportar l'ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ
Cal aportar l'ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ

55.GVRTE1675258 (HBIRTA_2020_55)
HABITATGE UNIFAMILIAR EN RAFAELBUNYOL
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta. La signatura del document ha de
ser electrònica, segons el que s'estableix en la base novena de l'Ordre 6/2020.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i
segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual
es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació ha d'incloure's en el dossier tècnic.
Cal aportar el Projecte d'Execució.
Cal aportar el Dossier tècnic. En el qual a més dels indicat en la base novena de l'Ordre 6/2020,
inclourà una relació de quins són les unitats d'obra del projecte que són objecte de subvenció i
s'indicarà el seu import segons el pressupost del projecte.
Cal aportar el currículum resumit amb títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat
que acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Cal aportar la llicència d'obra amb signatura i segell de l'administració municipal.
Cal aportar la documentació corresponent al compte justiﬁcatiu, establida en la base dosena de
l'Ordre 6/2020 de bases.
Cal aportar l'ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ
Cal aportar l'ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ

56. GVRTE1675255 (HBIRTA_2020_56)
AMPLIACIÓ I CONDICIONAMENT TÈRMIC D'EDIFICACIÓ EXISTENT, AGOST
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

Els ANNEXOS de la sol·licitud hauran d'estar signats electrònicament mitjançant una signatura
electrònica avançada basada en un certiﬁcat reconegut, segons el que es disposa en el Decret
220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració
electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de
serveis de certiﬁcació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en
l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
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de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està en redacció.
Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor del projecte, qualiﬁcació i experiència, amb
una extensió màxima de 3 A4.
Experiència en redacció i direcció de projectes eco relacionats amb la innovació ecològica
en la construcció.
Titulacions acadèmiques i formació especíﬁca de l'equip interdisciplinari relacionades en la
base segona i títols de màster oﬁcials directament relacionats amb la sostenibilitat, la
transició ecològica i/o el medi ambient en la construcció.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació,
emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Certiﬁcat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. Es realitzarà de la següent manera:
Propietat de l'immoble. El sol·licitant aportarà un certiﬁcat o nota simple emès pel Registre
de la Propietat corresponent.
Autorització del propietari per a redactar el projecte objecte d'aquesta convocatòria.
Compromís de ﬁnançament del 100% de les actuacions sol·licitades.
Contractes amb els tècnics per a la redacció del projecte d'execució amb el seu pressupost
d'honoraris.
ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

57. GVRTE1675204 (HBIRTA_2020_57). (MATEIX EXPEDIENT QUE EL 44. GVRTE1675504)

58. GVRTE1675132 (HBIRTA_2020_58)
ECOHOTEL PAISATGÍSTIC PARTIDA PORT DE MURLA, MURLA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Autorització del propietari del solar per a redactar el projecte objecte d'aquesta convocatòria.
Haurà d'acreditar-se la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del
100% de les actuacions sol·licitades. Les entitats que no siguen ajuntaments acreditaran aquesta
circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
Contractes amb els tècnics redactors per a la redacció dels projectes amb pressupost d'honoraris
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L'ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I OBRES PLA IRTA, l'ANNEX IV i
l'ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA haurà d'estar signades electrònicament mitjançant
una signatura electrònica avançada basada en un certiﬁcat reconegut, segons el que es disposa en
el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració
electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de
serveis de certiﬁcació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

59. GVRTE1675074 (HBIRTA_2020_59)
COL·LEGI EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, BURJASSOT.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

S'ha aportat el Projecte Bàsic. Seria necessari aportar el Projecte d'execució en format digital,
incloent pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra i amb mesuraments. Haurà
d'incloure's el calendari previst d'execució.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
El compte Justiﬁcatiu, indicada en la base dosena de l'ordre de bases.
Contractes amb els tècnics redactors per a la redacció dels projectes amb pressupost d'honoraris
ANNEX II: CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT

60. GVRTE1675057 (HBIRTA_2020_60)
REHABILITACIÓ DELS DOS EDIFICIS EXISTENTS AL MOLÍ DE LA FONT DE LA REINA DE CASTELLÓ
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA **IRTA, s'haurà de presentar en el que solament es
podrà sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels
2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Avantprojecte SIGNAT PER ARQUITECTE
Currículum resumit.
Títol escanejat, o certiﬁcat que acredite la titulació, de tot l'equip redactor del projecte.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades. Les entitats que no siguen ajuntaments acreditaran aquesta
circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
Contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost.
Projecte d'execució de l'obra o, si escau, memòria tècnica de l'actuació, que ha d'incloure com a
mínim:
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
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arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant,
si escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en
execució. Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el
peticionari. Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Plans generals i esquemàtics ﬁtats de les parts objecte de l'obra o reforma i de l'actuació a
realitzar.
Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació
de preus.
Fotograﬁes de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera
i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020
per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació podrà incloure's en el
dossier tècnic.
Annex I, degudament emplenat pel sol·licitant, indicant clarament al fet que subprograma s'opta.
Annex II, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament emplenat pel sol·licitant.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
61. GVRTE1675016 (HBIRTA_2020_61)
DISSENY D'INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 6KW PER A AUTOCONSUM, ALZIRA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA **IRTA, s'haurà de presentar en el que solament es
podrà sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels
2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Avantprojecte SIGNAT PER ARQUITECTE
Currículum resumit.
Títol escanejat, o certiﬁcat que acredite la titulació, de tot l'equip redactor del projecte.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles.
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Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades. Les entitats que no siguen ajuntaments acreditaran aquesta
circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
Contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost.
Projecte d'execució de l'obra o, si escau, memòria tècnica de l'actuació, que ha d'incloure com a
mínim:
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant,
si escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en
execució. Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el
peticionari. Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Plans generals i esquemàtics ﬁtats de les parts objecte de l'obra o reforma i de l'actuació a
realitzar.
Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació
de preus.
Fotograﬁes de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera
i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020
per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació podrà incloure's en el
dossier tècnic.
Annex I, degudament emplenat pel sol·licitant, indicant clarament al fet que subprograma s'opta.
Annex II, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament emplenat pel sol·licitant.
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.
Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.

62. GVRTE1674853 (HBIRTA_2020_62)
PROJECTE AEROTÈRMIA A CASTELLÓ DE LA PLANA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
Projecte d'execució o memòria tècnica del projecte en execució visat.
Dossier tècnic.
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Pla generals i esquemàtics.
Pressupost detallat de les partides subvencionables.
Currículum resumit
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Declaració responsable sobre el detall de les altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les
mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals, amb especiﬁcació de la quantia, la data de concessió i l'entitat
atorgant.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex I, degudament signat pel sol·licitant.
Annex II, degudament signat pel sol·licitant.
Annex III, degudament signat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament signat pel sol·licitant.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.

63. GVRTE1674807 (HBIRTA_2020_63)
CONSTRUCCIÓ DE LA PINEDA LAB., PATERNA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

Text traduït

Manifestació de si sol·licita o no el pagament anticipat.
Projecte d'execució o memòria tècnica del projecte en execució visat.
Pressupost detallat de les partides subvencionables.
Testimoniatge fotogràﬁc.
Calendari previst
Currículum resumit
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Certiﬁcat que acredite la disponibilitat del terreny o bé
Autorització del propietari a realitzar les obres
Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres o imprès
de sol·licitud d'aquestes. D'acord amb el projecte d'execució presentat.
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Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades. Les entitats que no siguen ajuntaments acreditaran aquesta
circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex I, degudament signat pel sol·licitant.
Annex II, degudament signat pel sol·licitant.
Annex III, degudament signat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament signat pel sol·licitant.
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
64. GVRTE1674771 (HBIRTA_2020_64)
IMAGINE MONTESSORI SCHOOL A PATERNA. 2 SOL·LICITUDS, PROJECTES I OBRES
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:

-

-

-

ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA **IRTA, s'haurà de presentar en el que solament es
podrà sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels
2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
Currículum resumit.
Títol escanejat, o certiﬁcat que acredite la titulació, de tot l'equip redactor del projecte.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades. Les entitats que no siguen ajuntaments acreditaran aquesta
circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
Contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost.
Projecte d'execució de l'obra o, si escau, memòria tècnica de l'actuació, que ha d'incloure com a
mínim:
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant,
si escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en
execució. Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el
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peticionari. Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Plans generals i esquemàtics ﬁtats de les parts objecte de l'obra o reforma i de l'actuació a
realitzar.
Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació
de preus.
Fotograﬁes de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera
i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020
per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació podrà incloure's en el
dossier tècnic.
Annex I, degudament emplenat pel sol·licitant, indicant clarament al fet que subprograma s'opta.
Annex II, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament emplenat pel sol·licitant.
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.
Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
-

65. GVRTE1674761 (HBIRTA_2020_65)
INTERVENCIÓ EN EDIFICI PROTEGIT, ÚS HABITATGE PAS A APARTAMENTS ÚS TURÍSTIC, VALÈNCIA.
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

-

En l'ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA solament es podrà sol·licitar subvenció a 1
dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels 2 subprogrames,
projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la documentació
relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
En el cas que la sol·licitud es presentara al Programa Obres i amb independència del pressupost
contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les seues modalitats, s'ha d'aportar
un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el sol·licitant entén
subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà la
condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció
segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
S'haurà d'acreditar la data de redacció del projecte d'execució mitjançant la data de visat o per un
altre mitjà que l'acredite, ja que s'ha observat que la llicència municipal es va sol·licitar al gener del
2017. No serà objecte de subvenció la redacció d'un projecte redactat amb data anterior a dos anys
abans a la data de la publicació de la convocatòria del Pla Irta.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Contractes amb els tècnics per a la redacció del projecte d'execució amb el seu pressupost
d'honoraris.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en
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l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Certiﬁcat que acredite la disponibilitat del terreny o bé.
Calendari previst de l'execució de l'obra per anualitats.
Autorització del propietari a realitzar les obres.
ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ referent a l'obra (si fóra el Programa Obres
objecte de la subvenció) i la documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de
bases, entre les quals ﬁguren les factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada de l'obra
ﬁns al moment de presentació de la sol·licitud d'aquestes ajudes, a nom de la part sol·licitant de les
ajudes i acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat
a través d'una entitat ﬁnancera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.

66. GVRTE1674746 (HBIRTA_2020_66)
HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT EN CANTONADA AMB PISCINA A PAIPORTA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades.
Contractes amb els tècnics redactors per a la redacció dels projectes amb pressupost d'honoraris.
ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I OBRES PLA IRTA, l'ANNEX IV
D'AUTOAVALUACIÓ i l'ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA haurà d'estar signades
electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certiﬁcat reconegut,
segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per
qualsevol altre prestador de serveis de certiﬁcació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú
conveni.

67. GVRTE1674648 (HBIRTA_2020_67)
LA MARE QUE VA. CENTRE DE FORMACIÓ D'HOSTALERIA AMB SERVEI DE BAR/CAFETERIA A VALÈNCIA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en execució.
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-

-

-

-

Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari. Haurà d'estar
signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Certiﬁcat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. Es realitzarà de la següent manera:
Propietat de l'immoble. El sol·licitant aportarà un certiﬁcat o nota simple emès pel Registre
de la Propietat corresponent.
Autorització del propietari per a redactar el projecte objecte d'aquesta convocatòria.
Autorització de la part propietària a la part gestora,inquilina o usufructuària de l'immoble per a
realitzar les obres, en el cas que no siga la persona propietària la sol·licitant de les ajudes.
Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres o imprès
de sol·licitud d'aquestes.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del 100% de
les actuacions sol·licitades. Les entitats que no siguen ajuntaments acreditaran aquesta
circumstància a través de certiﬁcat de tresoreria o aval bancari.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

68. GVRTE1674534 (HBIRTA_2020_68)
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM, GELDO
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

Projecte d'execució de l'obra o, si escau, memòria tècnica de l'actuació, que ha d'incloure com a
mínim:
Plans generals i esquemàtics ﬁtats de les parts objecte de l'obra o reforma i de l'actuació a
realitzar.
Fotograﬁes de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
Calendari previst de desenvolupament de l'actuació per anualitats.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres o imprès
de sol·licitud d'aquestes.
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69. GVRTE1674453 (HBIRTA_2020_69)
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA VVDA UNIFAMILIAR LA POBLA LLARGA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

-

-

-

ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA, s'haurà de presentar en el que solament es
podrà sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels
2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
En el cas que la sol·licitud es presenta per al Programa Obres i amb independència del pressupost
contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les seues modalitats, s'ha d'aportar
un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el sol·licitant entén
subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà la
condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció
segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en
l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Projecte d'execució de l'obra o, si escau, memòria tècnica de l'actuació, que ha d'incloure com a
mínim:
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant,
si escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en
execució. Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el
peticionari. Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Plans generals i esquemàtics ﬁtats de les parts objecte de l'obra o reforma i de l'actuació a
realitzar.
Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació
de preus.
Fotograﬁes de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera
i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020
per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació podrà incloure's en el
dossier tècnic.
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor i/o director de l'obra, qualiﬁcació i experiència
juntament amb títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la
titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
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70. GVRTE1674442 (HBIRTA_2020_70)
MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DEL C.E.I.P, VERGE DEL REMEI DE XELVA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta.
La signatura del document ha de ser electrònica, segons el que s'estableix en la base novena de
l'Ordre 6/2020.
Cal corregir i ajustar l'import total i l'import sol·licitat respecte a les actuacions subvencionables en
virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14
d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte, s'ha d'aportar un document que
arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta
convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà la condició de “import total”, i serà la
base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el programa i modalitat en què
s'emmarque l'actuació. Es prendrà l'import del PEM d'aquestes unitats.
Cal aportar el Dossier tècnic. En el qual a més dels indicat en la base novena de l'Ordre 6/2020,
inclourà el document abans citat, justiﬁcatiu de l'import total i el subvencionable. A més, haurà
d'incloure el calendari previst d'execució, per anualitats, segons el peticionari.
Al costat del currículum hi ha que aportar el títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o
certiﬁcat que acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Llicència d'obra o justiﬁcació de la seua no necessitat.
Cal aportar l'ANNEX II: CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT
Certiﬁcat de l'acord de l'òrgan municipal competent, d'aprovació de la documentació i de
presentació de la sol·licitud a la convocatòria.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament
del 100% de les actuacions sol·licitades. Certiﬁcat de l'acord municipal adoptat sobre
aquest tema, en el qual expressament es referisca que existeix crèdit en el pressupost de
la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes abans indicats amb càrrec a la
corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora
de l'ajuntament.
Cal aportar l'ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ
Cal aportar l'ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ

71. GVRTE1674414 (HBIRTA_2020_71)
HABITATGE UNIFAMILIAR AMB PISCINA, EL VERGER-ALACANT
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta. Cal signar el document, a més la
signatura ha de ser electrònica, segons el que s'estableix en la base novena de l'Ordre 6/2020.
L'import total i l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i
LLISTAT ESMENES PLA IRTA 2020
46 | 60

/

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València
www.gva.es

-

-

segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual
es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació pot incloure's en el dossier tècnic.
Dossier tècnic. Cal incloure la justiﬁcació de les despeses subvencionables sobre la base dels
treballs de redacció de projecte sobre l'actuació a realitzar. Sense incloure l'IVA. A més d'incloure un
calendari previst de redacció, per anualitats, segons el peticionari.
En el currículum cal incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost
d'honoraris a abonar.
Cal aportar l'ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ.
Cal aportar l'ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Aquest document es troba sense
signar.

72. GVRTE1674365 (HBIRTA_2020_72)
REHABILITACIÓ FÀBRICA FARINES PER A BIBLIOTECA, MUSEU I ESPAIS CO-*WORKING, CAMPORROBLES
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:

-

-

-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta.
L'import total i l'import sol·licitat no poden ser el mateix, han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de
la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre
de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació pot incloure's en el
dossier tècnic.
Dossier tècnic. Cal incloure la justiﬁcació de les despeses subvencionables de l'actuació completa,
sobre la base dels treballs de redacció de projecte. Sense incloure l'IVA. A més d'incloure un
calendari previst de redacció, per anualitats, segons el peticionari.
En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el pressupost
d'honoraris.
Cal aportar l'ANNEX II: CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT. Aquest
annex s'acompanyarà de:
- Certiﬁcat de l'acord de l'òrgan municipal competent, d'aprovació de la documentació i de
presentació de la sol·licitud a la convocatòria.
- Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Certiﬁcat de l'acord municipal
adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca que existeix crèdit en el
pressupost de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes abans indicats amb
càrrec a la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o
interventora de l'ajuntament.
Cal aportar l'ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

73. GVRTE1674229 (HBIRTA_2020_73)
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PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'HABITATGE SITUAT EN C/MALLORCA 28, MUTXAMEL
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta.
Cal signar el document, a més la signatura ha de ser electrònica, segons el que s'estableix en la base
novena de l'Ordre 6/2020.
L'import total i l'import sol·licitat no poden ser el mateix, han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de
la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre
de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació pot incloure's en el
dossier tècnic.
Dossier tècnic. Cal incloure la justiﬁcació de les despeses subvencionables de l'actuació completa,
sobre la base dels treballs de redacció de projecte. Sense incloure l'IVA.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el pressupost
d'honoraris.
En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Cal signar el document.

74. GVRTE1674215 (HBIRTA_2020_74)
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB PISCINA A VILAFAMÉS
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta.
Cal presentar aquest document. S'ha d'haver de la signa ha de ser electrònica, segons el que
s'estableix en la base novena de l'Ordre 6/2020. També s'ha de tenir en compte que l'import total i
l'import sol·licitat han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i segona de l'Ordre
6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen
aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació pot incloure's en el dossier tècnic.
Cal aportar el Dossier tècnic. En el qual a més dels indicat en la base novena de l'Ordre 6/2020,
inclourà la justiﬁcació de les despeses subvencionables de l'actuació completa, sobre la base dels
treballs de redacció de projecte. Sense incloure l'IVA.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el pressupost
d'honoraris.
En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Avantprojecte. Es troba sense signar.
Cal aportar l'acreditació de la propietat del terreny.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Cal signar el document.

75. GVRTE1673768 (HBIRTA_2020_75) (MATEIXA SOL·LICITUD QUE LA 36. GVRTE1671836)
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76. GVRTE1673566 (HBIRTA_2020_76)
3 HABITATGES AGRUPATS EN ENTORN URBÀ A SANT JOAN D'ALACANT
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

En l'ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta. L'import total i l'import
sol·licitat no poden ser el mateix, han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i
segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual
es convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació pot incloure's en el dossier tècnic.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el pressupost
d'honoraris.

77. GVRTE1673563 (HBIRTA_2020_77)
CONSTRUCCIÓ DE GIMNÀS, SALINES
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està redactat,
indicant data d'inici i de ﬁ d'aquest. Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en
l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Hi ha que aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el pressupost
d'honoraris.

78. GVRTE1673335 (HBIRTA_2020_78)
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN LA SERRA DE ENGARCERAN
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:

-

Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
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-

el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Calendari previst de l'execució de les obres.
En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.

79. GVRTE1673287 (HBIRTA_2020_79)
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'HABITATGE RURAL SOSTENIBLE, LA VALL D'ALBA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el pressupost
d'honoraris.
Cal la documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases, entre les quals
ﬁguren les factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de
les ajudes i acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha
efectuat a través d'una entitat ﬁnancera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.
Cal presentar l'ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

80. GVRTE1673200 (HBIRTA_2020_80)
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, MONTCADA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

Projecte d'execució o memòria tècnica del projecte en execució visat.
Dossier tècnic.
Pressupost detallat de les partides subvencionables.
Testimoniatge fotogràﬁc.
Calendari previst
Currículum resumit
Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Certiﬁcat que acredite la disponibilitat del terreny o bé
Autorització del propietari a realitzar les obres
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex I, degudament signat pel sol·licitant.
Annex III, degudament signat pel sol·licitant.
Annex IV, degudament emplenat pel sol·licitant.
Annex V, degudament signat pel sol·licitant.
Segell i signatura de l'entitat bancària en el formulari de domiciliació bancària.
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Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.

81.GVRTE1672972 (HBIRTA_2020_81)
CENTRE D'INNOVACIÓ DEL TÚRIA, VILAMARXANT
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

Projecte d'execució en format digital, incloent pressupost detallat de les obres desglossat per
unitats d'obra i amb mesuraments. Haurà d'incloure's el calendari previst d'execució.
Currículum resumit.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles.
Titulacions escanejades de l'equip redactor del projecte.
El compte Justiﬁcatiu, indicada en la base dosena de l'ordre de bases.
Contractes amb els tècnics redactors per a la redacció dels projectes amb pressupost d'honoraris
ANNEX III

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.

82. GVRTE1672880 (HBIRTA_2020_82)
PROJECTE DE COBERTA VERDA I MILLORA DEL COMPORTAMENT CLIMÀTIC. BIBLIOTECA, L'Alcúdia de
Crespins
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

Manifestació expressa de si les obres estan acabades, indicant la data d'inici i ﬁnalització.
Dades de l'apartat I de l'Annex I, subapartat corresponent a obres acabades i ajuntaments.

S'ha d'aportar la següent documentació:
-

Projecte d'execució de l'obra.
Testimoniatge fotogràﬁc de les actuacions realitzades.
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor i/o director de l'obra.
LLISTAT ESMENES PLA IRTA 2020
51 | 60

/

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València
www.gva.es

-

-

Titulacions escanejades o, en el cas d'arquitectes, certiﬁcat del Consell Superior dels Col·legis
d'Arquitectes d'Espanya.
Acreditació de la propietat del terreny i dels béns immobles:
Certiﬁcat o nota simple emès pel Registre de la Propietat corresponent.
Si escau, autorització del propietari per a executar les obres objecte d'aquesta convocatòria.
Llicències o autoritzacions que van ser precises per a la realització de les obres.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases.
Annex III, degudament emplenat.
Domiciliació bancària, que ﬁgura com a annex a la convocatòria, degudament emplenada.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
83. GVRTE1672618 (HBIRTA_2020_83)
ACTUACIÓ EN L'ENTORN URBÀ I CONSTRUÏT DE LES ANTIGUES INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES DE RENFE,
BENAGUASIL
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

Avantprojecte, signat per arquitecte/a o titulació equivalent, aprovat per l'ajuntament.
Títol escanejat del redactor/a del projecte o, en el cas que es tracte d'arquitecte/a, certiﬁcat
acreditatiu de la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Revisió de les xifres que ﬁguren en l'apartat D de l'Annex I, de manera que concorden amb el que es
preveu en els apartats 7 i 8 del Resolc Segon de la Resolució de de 14 d'octubre de 2020, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2020 les
subvencions a projectes i obres d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla
IRTA d’Impuls a la Innovació i Recerca Aplicada per a la Transició Ecològica en l’Arquitectura.
Documentació que acredite l'efectivitat i vigència de l'adhesió de l'ajuntament sol·licitant al Pacte
Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.
Si escau, inscripció en el Registre de Petjada de Carboni, en la secció referida en l'art. 2.1.a) segons
Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre de petjada de carboni,
compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, per al registre en la secció de petjada de
carboni i de compromisos de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.
Segons criteri de la **DGIEC, aportar el contracte subscrit entre ajuntament i arquitecte per a la
redacció del projecte; el contracte ha d'incloure pressupost.
Annex III, degudament emplenat pel sol·licitant.

Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
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d'aquesta convocatòria.

84. GVRTE1672585 (HBIRTA_2020_84)
XALÓ
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
Tota la documentació corresponent a l'actuació subvencionable d'acord amb el que es preveu en les ordre
bases de la convocatòria, ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria
d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a
projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i
innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i Recerca aplicada per a la Transició
ecològica en l'Arquitectura, I EN LA RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació
Ecològica en la Construcció, per la qual és convoquen per al 2020 els subvencions a projectes i obres
d’impuls a la transició ecològica i innovació en l’entorn construït. Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i Recerca
aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura.
Es recorda que tots els Annexos han d'estar signats electrònicament segons el que s'estableix en les bases
d'aquesta convocatòria i en el formulari de domiciliació bancària a més haurà de ﬁgurar segell i signatura de
l'entitat bancària.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les
seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el
sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és el que tindrà
la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la subvenció segons el
programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
85. GVRTE1672557 (HBIRTA_2020_85)
REHABILITACIÓ DE LA CASA CONSISTORIAL, CASTALLA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en execució.
Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent. Incloure el calendari previst d'execució
de les mateixes segons el sol·licitant.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
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-

subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Haurà d'acreditar-se la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Compromís de ﬁnançament del
100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments ho acreditaran amb certiﬁcat de l'acord
municipal adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca que existeix crèdit en el
pressupost de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes abans indicats amb càrrec a
la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora de
l'ajuntament.
En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.

86. GVRTE1672533 (HBIRTA_2020_86)
CANVI DE LLUMINÀRIES I INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DELS COL·LEGIS CEIP CARDENAL
BELLUGA I CEIP SAN FRANCISCO DE ASIS, DOLORES
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

-

ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA, s'haurà de presentar correctament indicant el
programa o subprograma per al qual se sol·licita la subvenció. Solament es podrà sol·licitar
subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels 2
subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
Al seu torn, s'haurà d'emplenar de l'import total i l'import sol·licitat, el qual han de justiﬁcar-se i
calcular-se en virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la
Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta
justiﬁcació podrà incloure's en el dossier tècnic.
Amb independència del pressupost contingut en el projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de
les seues modalitats, s'ha d'aportar un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides
que el sol·licitant entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients per a càlcul de la
subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque l'actuació.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que l'actuació subvencionable està en execució.
Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Calendari previst de desenvolupament de l'actuació per anualitats, segons el peticionari
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor i/o director de l'obra, qualiﬁcació i
experiència, amb una extensió màxima de 3 DIN-A4.:
Experiència en redacció i direcció de projectes eco relacionats amb la innovació ecològica
en la construcció.
Titulacions acadèmiques i formació especíﬁca de l'equip interdisciplinari i títols de màster
oﬁcials directament relacionats amb la sostenibilitat, la transició ecològica i/o el medi
ambient en la construcció. Aportar titulacions escanejades.
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Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació,
emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Certiﬁcat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. Es realitzarà de la següent manera:
Propietat de l'immoble. El sol·licitant aportarà un certiﬁcat o nota simple emès pel Registre
de la Propietat corresponent.
Autorització del propietari per a redactar el projecte objecte d'aquesta convocatòria.
Autorització de la part propietària a la part gestora,inquilina o usufructuària de l'immoble per a
realitzar les obres, en el cas que no siga la persona propietària la sol·licitant de les ajudes.
Acreditació de la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Els ajuntaments ho acreditaran amb
certiﬁcat de l'acord municipal adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca que
existeix crèdit en el pressupost de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes abans
indicats amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de
l'interventor o interventora de l'ajuntament.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

87. GVRTE1672529 (HBIRTA_2020_87)
MIRADOR FONDO 23, FINESTRAT
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

-

Indicació en l'ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta, de l'import total i
l'import sol·licitat, el qual han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i segona de
l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es
convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació podrà incloure's en el dossier tècnic.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en
l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està en redacció.
Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor i/o director de l'obra, qualiﬁcació i
experiència, amb una extensió màxima de 3 DIN-A4.:
Experiència en redacció i direcció de projectes eco relacionats amb la innovació ecològica
en la construcció.
Titulacions acadèmiques i formació especíﬁca de l'equip interdisciplinari i títols de màster
oﬁcials directament relacionats amb la sostenibilitat, la transició ecològica i/o el medi
ambient en la construcció.
Títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que acredite la titulació,
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emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Certiﬁcat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. Es realitzarà de la següent manera:
Propietat de l'immoble. El sol·licitant aportarà un certiﬁcat o nota simple emès pel Registre
de la Propietat corresponent.
Autorització del propietari per a redactar el projecte objecte d'aquesta convocatòria.
Compromís de ﬁnançament del 100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments ho acreditaran
amb certiﬁcat de l'acord municipal adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca
que existeix crèdit en el pressupost de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes
abans indicats amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de
l'interventor o interventora de l'ajuntament.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el pressupost
d'honoraris.
ANNEX IV: AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

88.GVRTE1672504 (HBIRTA_2020_88)
RECUPERACIÓ ESPAIS DEGRADATS "GINJOLER FASE 2, RIU SERPIS", GANDIA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

-

-

Indicació en l'ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA, el programa al qual se sol·licita la
subvenció, ja que en l'ANNEX 1 apareix la sol·licitud per al “programa obres”, però no obstant això la
documentació aportada correspon al “programa projectes no ﬁnalitzats”.
Per tant ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA, s'haurà de presentar correctament
indicant el programa o subprograma per al qual se sol·licita la subvenció. Solament es podrà
sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels 2
subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
Al seu torn, s'haurà d'emplenar l'import total i l'import sol·licitat, el qual han de justiﬁcar-se i
calcular-se en virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la
Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta
justiﬁcació podrà incloure's en el dossier tècnic.
En el cas que la sol·licitud es realitzara per al “programa projectes” s'haurà d'indicar de l'import total i
l'import sol·licitat dels honoraris de l'equip redactor del projecte d'execució.
Si la sol·licitud es voldria realitzar per al “programa obres” no es podria sol·licitar ja que es requereix
aportar un projecte d'execució o memòria tècnica completa.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en
l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
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arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està en redacció.
Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
Cal aportar els contractes amb els tècnics per a la redacció dels projectes amb el pressupost
d'honoraris.
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles.
En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Haurà d'acreditar-se la disponibilitat pressupostària i/o ﬁnancera. Els ajuntaments ho acreditaran
amb certiﬁcat de l'acord municipal adoptat sobre aquest tema, en el qual expressament es referisca
que existeix crèdit en el pressupost de la corporació municipal per al ﬁnançament en els termes
abans indicats amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de
l'interventor o interventora de l'ajuntament.

89. GVRTE1672454 (HBIRTA_2020_89) COMPLEMENTA LA DOCUMENTACIÓ DEL 20. GVRTE1663513)
(Dos registres per a la mateixa sol.licitud, GVRTE1672454 complementa la documentació de
GVRTE1663513)

90. GVRTE1672438 (HBIRTA_2020_90)
REFORMA INTEGRAL DEL LOCAL SOCIAL-BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL AMB CRITERIS
MEDIAMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA, CASES BAIXES
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Indicació en l'ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla Irta, de l'import total i
l'import sol·licitat, el qual han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i segona de
l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es
convoquen aquestes subvencions. Per a això s'haurà d'aportar els contractes amb els tècnics per a
la redacció dels projectes amb pressupost.
ANNEX V: MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

91. GVRTE1672399 (HBIRTA_2020_91)
CENTRE PER A RECOLLIDA SELECTIVA I TRACTAMENT DE RESIDUS MITJANÇANT L’AGROC, VISTABELLA.
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S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

-

Indicació en l'ANNEX I: sol·licitud de subvencions per a projectes i obres Pla **Irta, de l'import total i
l'import sol·licitat, el qual han de justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i segona de
l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es
convoquen aquestes subvencions. Aquesta justiﬁcació podrà incloure's en el dossier tècnic.
Indicació en l'ANNEX 1 de si se sol·licita el pagament anticipat, ajustat als termes establits en
l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, del 15% de la quantitat concedida, que queda sotmès a la constitució
de garanties, de conformitat l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i conforme a la base tretzena de l'ordre de
bases.
Avantprojecte, de les actuacions, redactat en format digital, incloent pressupost aproximat de les
obres. Haurà d'incloure's el calendari previst de redacció, per anualitats, segons el peticionari.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està en redacció.
Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.

92. GVRTE1672398 (HBIRTA_2020_92)
RECUPERACIÓ CROMÀTICA DE LES PINTURES DEL COS SUPERIOR DE LA TORRE CAMPANAR DE
L'ESGLÉSIA DE LA NOSTRA SENYORA DElS ÀNGELS DE TOIXA
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
-

-

-

ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA, s'haurà de presentar correctament indicant el
programa o subprograma per al qual se sol·licita la subvenció. Solament es podrà sol·licitar
subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels 2
subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
Al seu torn, s'haurà d'emplenar de l'import total i l'import sol·licitat, el qual han de justiﬁcar-se i
calcular-se en virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i quart de la
Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions. Aquesta
justiﬁcació podrà incloure's en el dossier tècnic.
En l'annex 1 presentat es diu que es presenta al programa projectes , però no obstant això l'import
de l'actuació és el d'execució de l'obra.
Si en efecte, es vol fer la sol·licitud per al “programa projectes”, s'haurà d'aportar els contractes amb
els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost d'honoraris, sent aqueix pressupost
l'objecte de subvenció.
En el cas que es presente al “programa obres” s'haurà d'aportar un pressupost detallat de les unitats
d'obra subvencionables segons l'objecte d'aquesta línia de subvenció.
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Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està redactat,
indicant data d'inici i de ﬁ d'aquest. Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres o imprès
de sol·licitud d'aquestes.
La documentació justiﬁcativa establida en la base dosena de l'ordre de bases, entre les quals ﬁguren
les factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les
ajudes i acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat
a través d'una entitat ﬁnancera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.
ANNEX III: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

93. GVRTE1672362 (HBIRTA_2020_93)
FINESTRAT
S'ha comprovat l'omissió de tota la documentació requerida per a sol·licitar les ajudes del Pla IRTA, recollida
en l'Ordre 6/2020 i en la Resolució de 14 d'octubre de 2020.
Únicament s'ha presentat un model de sol·licitud general de subvenció, sense signar.

94. RGE_CART1/2020/6512 (HBIRTA_2020_94)
UNIFAMILIAR AMB ESTRUCTURA EN FUSTA TRADICIONAL I TANCAMENT DE PALLA I FANG, GAIANES
S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:

ANNEX I SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PLA IRTA, s'haurà de presentar en el que solament es
podrà sol·licitar subvenció a 1 dels 2 programes, projectes o obres, i dins de cada programa a 1 dels
2 subprogrames, projectes/obres ﬁnalitzats o per ﬁnalitzar. Per tant haurà de presentar tota la
documentació relacionada en l'ANNEX I, apartat F, del programa o subprograma que li corresponga.
Si en efecte, es vol fer la sol·licitud per al programa projectes, s'haurà d'aportar els contractes amb
els tècnics per a la redacció dels projectes amb pressupost d'honoraris, sent aqueix pressupost
l'objecte de subvenció.
En el cas que es presente al “programa obres” i amb independència del pressupost contingut en el
projecte o memòria de l'actuació, en qualsevol de les seues modalitats, s'ha d'aportar:
Un document que arreplegue totes les unitats d'obra o partides que el sol·licitant
entén subvencionables en aquesta convocatòria; l'import totalitzat per aquestes és
el que tindrà la condició de “import total”, i serà la base d'aplicació dels coeﬁcients
per a càlcul de la subvenció segons el programa i modalitat en què s'emmarque
l'actuació.
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El calendari previst d'execució de les obres, separat en anualitats segons el
sol·licitant
Al seu torn, s'haurà d'emplenar en l'ANNEX I l'import total i l'import sol·licitat, el qual han de
justiﬁcar-se i calcular-se en virtut de la base primera i segona de l'Ordre 6/2020 i l'apartat primer i
quart de la Resolució de 14 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen aquestes subvencions.
Aquesta justiﬁcació podrà incloure's en el dossier tècnic.
Dossier tècnic que haurà de citar de forma expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès
arreplegats en la base primera de l'ordre especiﬁcant i, si escau justiﬁcant, cadascuna de les
mesures disposades en relació als criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant, si
escau, els seus indicadors, i en la qual justiﬁque que el projecte subvencionable està redactat,
indicant data d'inici i de ﬁ d'aquest. Haurà d'estar signat per arquitecte/a i/o titulació equivalent.
En el currículum, falten incloure títol escanejat de l'arquitecte redactor del projecte, o certiﬁcat que
acredite la titulació, emès pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Certiﬁcat que acredite la disponibilitat del terreny
Acreditació de la propietat del terreny i/o dels béns immobles. Es realitzarà de la següent manera:
Propietat de l'immoble. El sol·licitant aportarà un certiﬁcat o nota simple emès pel Registre
de la Propietat corresponent.
Autorització del propietari per a redactar el projecte objecte d'aquesta convocatòria.
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