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

SOL·LICITUDS D’AJUDES A PROJECTES I OBRES D’IMPULS A LA TRANSICIÓ
ECOLÒGICA E INNOVACIÓ EN L’ENTORN CONSTRUÏT DEL PLA IRTA DE LA CONVOCATÒRIA 2021
NOTIFICACIÓ D’OBJECCIONS
En aquest document es relacionen les sol·licituds d’ajudes presentades a la convocatòria 2021 del PLA IRTA
i les incidències o les objeccions advertides en aquestes, els seus Annexos i la documentació aportada.
El termini límit per a esmenar les objeccions indicades en el llistat s'inicia a les 00.00 del dimarts 15/06/2021
i acaba a les 24:00 del dimarts 29/06/2021.
La documentació per a l'esmena de les objeccions es pot aportar mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a
aquest efecte.
Es tindrà per desistida tota sol·licitud les objeccions de la qual no hagin estat objecte d'esmena en el termini
indicat, la qual cosa es farà efectiu mitjançant resolució dictada en els termes previstos en l'art. 21 de la Llei
39/2015.
Es fa constar que la següent sol·licitud no és admesa a tràmit:
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DE BORRIOL
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI EXISTENT COM A ESPAI PER A ÚS
SOCIOCULTURAL “ELS LLAVADORS” DE BORRIOL, AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL I SOCIAL
Borriol
VALÈNCIA
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1 | 116

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

A.

PROGRAMA 1 PROJECTES

01.GRVTE1359958 (HBIRT1_2021_1)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DE FONT D´EN CARROS.
PROJECTE MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT DEL PARC URBANO TIRANT I CARMESI.
AJUNTAMENT DE FONT D´EN CARROS.
FONT D´EN CARROS.
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.

•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine,
únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi Ajuntament,
per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte no pertany a
l'Ajuntament.

•

S'observa que no apareix com a signant en el Pacte dels alcaldes se sol·licita els Informes de
Seguiment presentats cada dos anys després de l'adopció del seu Pla d'Acció en relació amb els seus
objectius de mitigació i adaptació. Així com l'actualització del seu inventari d'emissions.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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02.GRVTE 1361801 (HBIRT1_2021_2)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

D. Miguélez
PROJECTE HABITATGE UNIFAMILIAR EN BETERA.
BETERA
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Acreditació documental de la titularitat del terreny i/o dels béns immobles. (Nota simple del
registre).

•

A la vista de la llicència condicionada se sol·licita en Certificat d'eficiència energètica inscrit en el
registre de l'IVACE.

LLISTAT ESMENES CONVOCATÒRIA 2021
3 | 116

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

03.GRVTE1371893 (HBIRT1_2021_3)
Promotor:
Actuació:

RABASA COMUNIDAD COLABORATIVA
PROJECTE BÀSIC PER A 18 HABITATGES COL·LABORATIUS "COHOUSING"
INTERGENERACIONAL EN SÒL PÚBLIC DE G.V.
Alacant
ALACANT

Municipi:
Província:

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Respecte al currículum aportat:
•
•

No consta còpia escanejada de títols, màster, directament relacionats amb les àrees
d'interès en els quals s'indique el nombre d'hores realitzades, de TOT l'equip redactor del
projecte.
No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco.
En aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc,
la data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament
en el cas de promotors privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres
concedida i el certificat final d'obra.

•

No consta còpia escanejada de títols, màster, directament relacionats amb les àrees d'interès en els
quals s'indique el nombre d'hores realitzades, de TOT l'equip redactor del projecte.

•

Nou Resum de quantitats incloses en el total subvencionable sol·licitat, repercutint el cost de la
certificació i consultoria PASSIVE HOUSE només per la part associada al projecte.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte per a la redacció del projecte signat per totes dues parts.

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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04.GRVTE1373167 (HBIRT1_2021_4)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT D'ALMENARA
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D'ALMENARA
Almenara
CASTELLÓ

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Model de sol·licitud específic del Pla IRTA degudament emplenat i signat electrònicament.

•

Respecte al currículum aportat:
•

No consta còpia escanejada de títols, màster, directament relacionats amb les àrees d'interès en
els quals s'indique el nombre d'hores realitzades, de l'equip redactor del projecte.

•

No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data
d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de
promotors privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el
certificat final d'obra.

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.

•

L'avantprojecte haurà de tenir la documentació mínima indicada en el resolc cinquè, apartat 8.iv de
la convocatòria.

•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine,
únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi
Ajuntament, per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte
no pertany a l'Ajuntament.

•

Dossier tècnic subscrit per tècnic competent. Haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització
del termini de presentació de sol·licituds, 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: 1. Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el
projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte per a la redacció del projecte signat per totes dues parts.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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05.GRVTE1375055 (HBIRT1_2021_5)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

C. FUSTER
DOS HABITATGES UNIFAMILIARS URBANITZACIÓ MONTERREI 67
Palmera
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, ja que el
document presentat està sense signar, conforme al RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent
enllaci https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació
de sol·licituds, haurà de citar de manera expressa l'estudi i avaluació dels camps d'interès recollits
en la base primera de l'ordre especificant i, en el seu cas justificant, cadascuna de les mesures
disposades en relació amb els criteris de l'apartat setè d'aquesta convocatòria, indicant: 1.
Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació recollits en el projecte, conforme al RESOLC
CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació
Ecològica en la Construcció.

•

Certificat que acrediti la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

Còpia del contracte laboral signat per les parts per a la redacció del projecte.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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06.GRVTE1378462 (HBIRT1_2021_6)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

E. Rodríguez
PROJECTE DE REHABILITACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR CARMEN DE MAIG A
ONTINYENT
Ontinyent
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Donat el que es disposa en l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i
Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica se sol·licita el nou càlcul de Despesa total de
l'actuació, així com la despesa elegible subvencionable tenint en compte que el iva podrà ser cost
subvencionable per a aquells beneficiaris que no ho puguen recuperar o compensar, però ha de
quedar degudament acreditat.

•

Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació
de sol·licituds, 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: 1.
Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al
RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General
d'Innovació Ecològica en la Construcció.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, ja que el
document presentat està sense signar, conforme al RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent
enllace https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Còpia del contracte laboral signat per les parts per a la redacció del projecte, així com per als
treballs relatius a aixecament topogràfic.

•

Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres o imprès
de sol·licitud d'aquestes.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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07.GRVTE1378482 (HBIRT1_2021_7)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

A. Barona
PROJECTE DE TRES HABITATGES UNIFAMILIARS A LA URBANITZACIÓ TORREPORTACELI
DE SERRA
Serra
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Sol·licitud de subvenció per a IRTA indicant el programa sol·licitat signat electrònicament.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, ja que el
document presentat està sense signar, conforme al RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent
enllace https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Respecte al currículum aportat:
•

No consta còpia escanejada de títols, màster, directament relacionats amb les àrees d'interès en
els quals s'indique el nombre d'hores realitzades, de l'equip redactor del projecte.

•

No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data
d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de
promotors privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el
certificat final d'obra.

•

Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació
de sol·licituds, 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: 1.
Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al
RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General
d'Innovació Ecològica en la Construcció.

•

Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

Càlcul i compte justificatiu de la subvenció segons annex III signat electrònicament.
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/12529_bi.pdf

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.

•

Còpia del contracte laboral signat per les parts per a la redacció del projecte.
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08.GRVTE1386725 (HBIRT1_2021_8)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

A. González
HABITATGE UNIFAMILIAR A ORIOLA
Oriola
ALACANT

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

L'avantprojecte haurà de tenir la documentació mínima indicada en el resolc cinquè, apartat 8.iv de
la convocatòria.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, ja que el
document presentat està sense signar, conforme al RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent
enllace https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Autorització del propietari no sol·licitant per a l'execució del projecte, així com per a la sol·licitud
d'ajudes Pla Irta 2021.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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09.GRVTE1387185 (HBIRT1_2021_9)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

G. Bas
HABITATGE UNIFAMILIAR A ONTINYENT
Ontinyent
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

L'avantprojecte haurà de tenir la documentació mínima indicada en el resolc cinquè, apartat 8.iv de
la convocatòria.

•

Autorització del propietari no sol·licitant per a l'execució del projecte, així com per a la sol·licitud
d'ajudes Pla Irta 2021.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, ja que el
document presentat està sense signar, conforme al RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent
enllace https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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10.GRVTE1387724 (HBIRT1_2021_10)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

B. Ballester
AVANTPROJECTE HABITATGE PASSIVHAUS B-A
Riba-roja de Túria
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Respecte al currículum aportat:
•

No consta còpia escanejada de títols, màster, directament relacionats amb les àrees d'interès en
els quals s'indique el nombre d'hores realitzades, de l'equip redactor del projecte.

•

No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data
d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de
promotors privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el
certificat final d'obra.

•

Avantprojecte o memòria valorada en format digital subscrit per tècnic competent, en format
independent de la resta de documentació.

•

Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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11.GRVTE1387832 (HBIRT1_2021_11)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT VILANOVA DE LA REINA
NOU MODEL RESIDENCIAL RURAL PER A POBLACIÓ VULNERABLE I MAJORS
Vilanova de la Reina
CASTELLÓ

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Avantprojecte o memòria valorada (en cas que l'actuació no requerisca de projecte) redactat en
format digital, subscrit per tècnic competent, signat amb data anterior a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, no acceptant-se documentació tècnica que no complisca el present
requisit. La signatura haurà de ser digital per a la tramitació telemàtica.

•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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.

•

Currículum resumit de l'equip redactor/ director d'obra:
•

No consta còpia escanejada de títols, màster, directament relacionats amb les àrees d'interès en
els quals s'indique el nombre d'hores realitzades, de l'equip redactor del projecte.

•

No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data
d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de
promotors privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el
certificat final d'obra.

•

Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts per a la redacció del projecte.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf

•

Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

En el cas d'ajuntaments, documentació que acredite l'adhesió de l'ajuntament sol·licitant al Pacte
Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.

•

Inscripció en el Registre de Petjada de Carboni.
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•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.

•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine,
únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi
Ajuntament, per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte
no pertany a l'Ajuntament.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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12.GRVTE1389049 (HBIRT1_2021_12)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DE BENIARBEIG
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ANTIC COL·LEGI PÚBLIC PER A CENTRE D'ACTIVITATS
SOCI CULTURALS
Beniarbeig
ALACANT

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine,
únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi
Ajuntament, per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte
no pertany a l'Ajuntament.

•

Certificat del registre de la sol·licitud de pertinença al Pacte dels alcaldes, així com còpia del Pla
d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible que es va presentar als 2 anys de la signatura del Pacte
dels Alcaldes ( 2012) seria per tant de 2014 amb els objectius de retallar les emissions de CO2 en
almenys un 40% per a 2030 i augmentar la resiliència al canvi climàtic.

•

Còpia del contracte laboral signat per les parts per a la redacció del projecte.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades acreditat segons la base
novena apartat 4. a).

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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13.GRVTE139014 (HBIRT1_2021_13)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

A. Mas
PROJECTE HABITATGE UNIFAMILIAR
Vilafamés
CASTELLÓ

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Acreditar representació de qui actua en nom del promotor en la presentació de la sol·licitud.

•

Certificats de bona execució de redacció/direcció de projectes eco de l'equip redactor del projecte.

•

Còpia del contracte laboral signat per les parts per a la redacció del projecte. El document presentat
està signat solament per la propietat i escanejat, faltant la signatura de l'equip redactor.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat
digitalment.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades acreditat segons la base
novena apartat 4. a).

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.
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14.GRVTE1391986 (HBIRT1_2021_14)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DEL REAL DE GANDIA
RECUPERACIÓ ESPAIS DEGRADATS "ZONA GINJOLER FASE 2. MARGE ESQUERRE DEL RIO
SERPIS
Real de Gandía
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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.

•

Currículum de la trajectòria de l'equip redactor, justificat per certificats de bona execució i còpia
escanejada de títols, màster, etc… directament relacionats amb les àrees d'interès en els quals
s'indique el nombre d'hores, ja que s'indica que s'iniciarà l'oportú procés de licitació.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts, ja que s'indica que s'iniciarà l'oportú procés de licitació.

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte persones físiques que podran signar manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.
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15.GRVTE1394127 (HBIRT1_2021_15)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

QUESA ECOOPTURISMO COOP. V.
CÀMPING ECOLÒGIC A QUESA
Quesa
VALÉNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

A l'ésser una entitat, acreditar representació de qui actua en nom de l'entitat en la presentació de la
sol·licitud, mitjançant model normalitzat signat electrònicament
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/12528_bi.pdf

•

Certificats de bona execució de redacció/direcció de projectes eco de l'equip redactor del projecte.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat
electrònicament.

•

Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles per part de l'arrendador.
S'aporta un contracte d'arrendament, però no la titularitat del terreny que s'arrenda, encara que sí
que la transacció ha pagat impost de transmissions patrimonials conforme acreditació del IVAT.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte persones físiques que podran signar manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf. El document aportat està sense signar
electrònicament.
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16.GRVTE1394462 (HBIRT1_2021_16)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

J. Forner
CASA UNIFAMILIAR AÏLLADA A CALLOSA D'EN SARRIÀ
Callosa d'en Sarrià
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Certificats de bona execució de redacció/direcció de projectes eco de l'equip redactor del projecte.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat
electrònicament.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).
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17.GRVTE1394883(HBIRT1_2021_17)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

R. Maciá
REHABILITACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A ELX
Elx
ALACANT

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Certificats de bona execució de redacció/direcció de projectes eco de l'equip redactor del projecte.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat
electrònicament.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).
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18.GRVTE1398314(HBIRT1_2021_18)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT D'AIELO DE MALFERIT
RECONSTRUCCIÓ PONT DE BAIX DE
Aielo de Malferit
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Avantprojecte o memòria valorada (en cas que l'actuació no requerisca de projecte) redactat en
format digital, subscrit per tècnic competent, signat amb data anterior a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, no acceptant-se documentació tècnica que no complisca el present
requisit. La memòria i els plans presentats estan sense signar electrònicament.

•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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.

•

Currículum de la trajectòria de l'equip redactor, justificat per certificats de bona execució i còpia
escanejada de títols, màster, etc… directament relacionats amb les àrees d'interès en els quals
s'indique el nombre d'hores.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts.

•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine,
únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi
Ajuntament, per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte
no pertany a l'Ajuntament.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte persones físiques que podran signar manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf.
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•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.
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19.GRVTE1400610 (HBIRT1_2021_19)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

UBIO INVESTMENT 40 SL
OBRES D'ADEQUACIÓ D'EDIFICI EXISTENT COM A EDIFICI D'ALLOTJAMENTS, SOTERRANI I
LOCAL COMERCIAL.
Guardamar del Segura
ALACANT

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Imprès
de
sol·licitud
de
subvencions
conforme
al
model
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/12527_bi.pdf. Solament consta el certificat general de
sol·licitud, per la qual cosa no es pot comprovar l'import, ni el programa al qual opta, per la qual cosa
haurà d'aclarir-se aquesta circumstància.

•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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.

•

Currículum de la trajectòria de l'equip redactor, justificat per certificats de bona execució i còpia
escanejada de títols, màster, etc… directament relacionats amb les àrees d'interès en els quals
s'indique el nombre d'hores.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC
SISÈ,
punt
3,
accessible
en
el
següent
enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat
electrònicament.

•

Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

A l'ésser una entitat, acreditar representació de qui actua en nom de l'entitat en la presentació de la
sol·licitud,
mitjançant
model
normalitzat
signat
electrònicament
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/12528_bi.pdf
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•

Càlcul i compte justificatiu de la subvenció segons annex III signat electrònicament.
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/12529_bi.pdf

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte
persones
físiques
que
podran
signar
manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf. El que aporten està sense signar
electrònicament.

•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.
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20.GRVTE1401488 (HBIRT1_2021_20)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

Ll. Ulldemolins
HABITATGE BIOCLIMÀTIC VINÀROS-PLANETES
Vinaròs
CASTELLÓ

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a)

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat
electrònicament.
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21.GRVTE1401949 (HBIRT1_2021_21)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

QB ARCHITECTURAL PURPOSES SL
Alzira
València

S'ha d'aportar la documentació prevista en el resolc Cinquè. Sol·licitud, terminis i tramitació, de la RESOLUCIÓ
de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen
per al 2021 les 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 Investigació aplicada
per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.
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22.GRVTE1402791 (HBIRT1_2021_22)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

CASA ZUAN S.L.
PROJECTE DE REFORMA INTERIOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT PER A GUARDES
EN FINCA D'OLIVAR.
Alacant
ALACANT

Comprovat que ha presentat també sol·licitud al Programa 2, haurà de concretar a quin dels dos vol optar, ja
que solament és possible a un de tots dos, segons el que es disposa en el resolc Segon. Finançament de les
ajudes 6. “Cada persona o entitat sol·licitant únicament podrà presentar una
sol·licitud per convocatòria, independentment del programa.”
En conseqüència, haurà d'aportar la documentació prevista en el resolc Cinquè. Sol·licitud, terminis i
tramitació, de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció, per la qual es convoquen per al 2021 les 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 Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura, conforme al detall
indicat per al Programa 2.
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23.GRVTE1402919 (HBIRT1_2021_23)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT D'ONIL
DESMUNTATGE I REEMPLAÇAMENT DE COBERTA EN EL PAVELLÓ POLIESPORTIU
MUNICIPAL
Onil
ALACANT

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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. Hi ha indicis que hi ha una signatura digital, però el document
presentat no ho està.

•

Certificats de bona execució i còpia escanejada de títols, màster, etc… directament relacionats amb
les àrees d'interès en els quals s'indique el nombre d'hores

•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine,
únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi Ajuntament,
per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte no pertany a
l'Ajuntament.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace:
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte persones físiques que podran signar manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf
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•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.
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24.GRVTE1403367 (HBIRT1_2021_24)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
ProvÍncia:

AJUNTAMENT DE PEÑISCOLA
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL SUBURBÀ. ZONA NORD-OEST. INCORPORACIÓ DE
CRITERIS INCLUSIUS RESILIENTS, I SOSTENIBLES
Peñíscola
CASTELLÓ

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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. El lliurat no es correspon amb una documentació tècnica
signada, ja que solament és un compendi de fitxes de productes a emprar.

•

Currículum de la trajectòria de l'equip redactor, justificat per certificats de bona execució i còpia
escanejada de títols, màster, etc… directament relacionats amb les àrees d'interès en els quals
s'indique el nombre d'hores.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat
electrònicament.

•

Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte persones físiques que podran signar manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf

•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.
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25.GRVTE1404703 (HBIRT1_2021_25)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT D'ARTANA
PAVIMENTAT I ACTUACIONS EN LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT D'ARTANA
Artana
CASTELLÓ

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Projecte d'execució visat, si escau, en format digital subscrit per tècnic competent o memòria
valorada en el cas que per l'abast de l'obra no requerisca de projecte subscrit per tècnic competent.
El projecte lliurat no està ni signat digitalment, ni visat.

•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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, si bé en el projecte hi ha esment exprés a les condicions de
disseny conforme a IRTA.

•

Currículum de la trajectòria de l'equip redactor, justificat per certificats de bona execució i còpia
escanejada de títols, màster, etc… directament relacionats amb les àrees d'interès en els quals
s'indique el nombre d'hores

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC
SISÈ,
punt
3,
accessible
en
el
següent
enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres o imprès
de sol·licitud d'aquestes.

•

Càlcul i compte justificatiu de la subvenció segons annex III signat electrònicament.
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/12529_bi.pdf
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26.GRVTE1405850 (HBIRT1_2021_26)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DE TODOLELLA
PROJECTE AMPLIACIÓ XARXA DE CALOR DE TODOLELLA
Todolella
CASTELLÓ

Comprovat que ha presentat també sol·licitud al Programa 2, haurà de concretar a quin dels dos vol optar, ja
que solament és possible a un de tots dos, segons el que es disposa en el resolc Segon. Finançament de les
ajudes 6. “Cada persona o entitat sol·licitant únicament podrà presentar una
sol·licitud per convocatòria, independentment del programa.”
En conseqüència, haurà d'aportar la documentació prevista en el resolc Cinquè. Sol·licitud, terminis i
tramitació, de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció, per la qual es convoquen per al 2021 les 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 Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura, conforme al detall
indicat per al Programa 2.
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27.GRVTE1406101 (HBIRT1_2021_27)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT D'ALCOI
EDIFICI D'HABITATGES INTERGENERACIONALS I EQUIPAMENT DE BARRI
Alcoi
ALACANT

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Avantprojecte o memòria valorada (en cas que l'actuació no requerisca de projecte) redactat en
format digital, subscrit per tècnic competent, signat amb data anterior a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, no acceptant-se documentació tècnica que no complisca el present
requisit. La signatura haurà de ser digital per a la tramitació telemàtica i amb el contingut mínim
especificat. La documentació lliurada no està signada digitalment i l'avantprojecte no conté tota la
documentació requerida.

•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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. La documentació lliurada no està signada digitalment.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts.

•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine,
únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi Ajuntament,
per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte no pertany a
l'Ajuntament.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC
SISÈ,
punt
3,
accessible
en
el
següent
enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat
electrònicament.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.
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28.GRVTE1406206 (HBIRT1_2021_28)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
ProvÍncia:

AJUNTAMENT DE XELVA
CENTRE D'INTERPRETACIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE L'ALT
TÚRIA
Xelva
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Currículum de la trajectòria de l'Arquitecta Sra. Inmaculada Zaragoza núm. COACV 12617

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts.

•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine,
únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi Ajuntament,
per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte no pertany a
l'Ajuntament.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte
persones
físiques
que
podran
signar
manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf
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29.GRVTE1406511 (HBIRT1_2021_29)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DE PEDRALBA
REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS D'ANTIC MOLINO FARINER A MUSEU, BIBLIOTECA, ARXIU I
ESCOLA D'ADULTS
Pedralba
VALÈNCIA

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Avantprojecte o memòria valorada (en cas que l'actuació no requerisca de projecte) redactat en
format digital, subscrit per tècnic competent, signat amb data anterior a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, no acceptant-se documentació tècnica que no complisca el present
requisit. La signatura haurà de ser digital per a la tramitació telemàtica. Aporta únicament la licitació
per a la contractació del projecte amb criteris relacionats amb IRTA.

•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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.

•

Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles, encara que declara
responsablement que disposa d'autorització de la propietat.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte
persones
físiques
que
podran
signar
manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf

•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.
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30.GRVTE1407004 (HBIRT1_2021_30)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

A. Moliner
HABITATGE UNIFAMILIAR EN CATI
Cati
CASTELLÓ

S'ha comprovat l'omissió/necessitat d'esmena de:
•

Acreditar la representativitat del sol·licitant

•

Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el projecte,
signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 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.

•

Currículum de la trajectòria de l'equip redactor del projecte.

•

Certificats de bona execució de redacció/direcció de projectes eco de l'equip redactor del projecte.

•

Formació específica de l'equip interdisciplinari relacionades en la base segona i títols de màster
oficials o títols propis universitaris i de formació específica directament relacionats amb la
sostenibilitat, la transició ecològica i/o el medi ambient en la construcció.

•

Còpia escanejada dels títols acreditats en el currículum així com dels certificats de màsters oficials o
títols propis universitaris i de formació específica, en els quals s'indique el nombre d'hores.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).
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31.GRVTE1407211 (HBIRT1_2021_31)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

ZUBI REAL ESTATE,S.L.
PROJECTE FASE 2 IMAGINE MONTESSORI SCHOOL.
València
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Acreditar la representativitat de qui actua en nom de l'empresa privada en la presentació de la
sol·licitud.

•

Dossier tècnic, que haurà d'estar signat digitalment amb data anterior a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
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32.GRVTE1407678 (HBIRT1_2021_32)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DE BOCAIRENT
PROJECTE PER AL FOMENT DE L'ECONOMIA CIRCULAR: SECAT I REUTILITZACIÓ DE LA
BIOMASA.
Bocairent
VALÈNCIA

S'ha d'aportar la documentació prevista en el resolc Cinquè. Sol·licitud, terminis i tramitació, de la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es
convoquen per al 2021 les 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
Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.
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33.GRVTE1407681 (HBIRT1_2021_33)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

MONTILAR62 S.L
GRANJA ESCOLA I CAMPAMENT ECOTURÍSTIC “PACHAMAMA VILLAGE”
Paterna
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

La sol·licitud de subvencions no apareix degudament signada.

•

Acreditar la vigència de la representació de qui actua en nom de l'empresa privada en la presentació
de la sol·licitud ja que en els dos impresos apareixen noms diferents en aqueixa condició.

•

Avantprojecte signat digitalment. El document lliurat no ho està, encara que gràficament sí que
apareix l'evidència que existeix una signatura digital del mateix abans del 31/05/2021.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC
SISÈ,
punt
3,
accessible
en
el
següent
enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf El document presentat no està signat
electrònicament.

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte
persones
físiques
que
podran
signar
manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf. El document presentat no està signat
electrònicament.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades acreditat segons la base novena
apartat 4. a) mitjançant aval bancari o certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social.
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34.GRVTE1407791 (HBIRT1_2021_34)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AYEM CONSULTORES S.L.
ESPAI MULTIFUNCIONAL “LA NAU ECOLÒGICA”
Murla
ALACANT

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Acreditar la vigència de la representació de qui actua en nom de l'empresa privada en la presentació
de la sol·licitud ja que en els dos impresos apareixen noms diferents en aqueixa condició.

•

Avantprojecte signat digitalment. El document lliurat no ho està, encara que gràficament sí que
apareix l'evidència que existeix una signatura digital del mateix abans del 01/06/2021.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat.

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte persones físiques que podran signar manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf. El document presentat no està signat
electrònicament.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades acreditat segons la base
novena apartat 4. a) mitjançant aval bancari o certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social.
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35.GRVTE1407979 (HBIRT1_2021_35)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DE TRAIGUERA
RENOVACIÓ ESPAI POLIVALENT PER A USOS CULTURALS I MULTIPLES A TRAIGUERA
Traiguera
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine,
únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi Ajuntament,
per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte no pertany al
Ajuntament.

•

Titulacions acadèmiques i formació específica de l'equip interdisciplinari relacionades en la base
segona.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte per a la redacció del projecte signat per totes dues parts.

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.
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36.GRVTE1408043 (HBIRT1_2021_36)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

VIVE GODELLA HOMES SL
MODIFICAT DE PROJECTE BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI DE DOTZE HABITATGES I
APARCAMENTS
Godella
València

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Documentació tècnica signada digitalment. Els documents lliurats no ho estan, encara que
gràficament sí que apareix l'evidència que existeix la signatura de l'informe de l'arquitecte, així com
de la memòria Passivhouse.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte/equip redactor per a la redacció del projecte signat per totes
dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC
SISÈ,
punt
3,
accessible
en
el
següent
enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document presentat no està signat.

•

Acreditar la vigència de la representació de qui actua en nom de l'empresa privada en la presentació
de la sol·licitud ja que en els dos impresos apareixen noms diferents en aqueixa condició.

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.
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37.GRVTE1408973 (HBIRT1_2021_37)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

R. Melero
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT A ALBAL.
Albal
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

La sol·licitud de subvencions no apareix degudament signada.

•

Resum de pressupost del projecte visat conforme les exigències del RESOLC CINQUÈ, apartat 8. iv
de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció. https://dogv.gva.es/datos/2021/05/05/pdf/2021_4511.pdf En el projecte visat s'ha
eliminat l'annex del pressupost.

•

Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació
de sol·licituds, 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: 1.
Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al
RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General
d'Innovació Ecològica en la Construcció.

•

Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor del projecte, qualificació i experiència, amb
una extensió màxima de 3 DIN-A4, conforme a l'apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de
2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte per a la redacció del projecte signat per totes dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, ja que el
document presentat està sense signar, conforme al RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent
enllace https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf. El document lliurat està sense
signar electrònicament.

•

Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres o imprès
de sol·licitud de les mateixes al Ajuntament corresponent.
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38.GRVTE1408973 (HBIRT1_2021_38)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AMICHI PARADIS INVESTMENT S.L.
PROJECTE D'HOTEL MODULAR EN SÒL NO URBANITZABLE
Benimantell
ALACANT

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Acreditar representació de qui actua en nom de l'empresa privada en la presentació de la sol·licitud.

•

Solament es pot renunciar al pagament anticipat quan exigisca la constitució de garantia, en cas
contrari és obligatori, per la qual cosa haurà d'acreditar l'oportuna garantia o bé sol·licitar el
pagament anticipat.

•

Resum de pressupost en l'avantprojecte conforme les exigències del RESOLC CINQUÈ, apartat 8. iv
de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció. https://dogv.gva.es/datos/2021/05/05/pdf/2021_4511.pdf

•

Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació
de sol·licituds, 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: 1.
Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al
RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General
d'Innovació Ecològica en la Construcció. https://dogv.gva.es/datos/2021/05/05/pdf/2021_4511.pdf

•

Currículum resumit de la trajectòria de l'equip redactor del projecte, qualificació i experiència, amb
una extensió màxima de 3 DIN-A4, conforme a l'apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de
2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

•

Còpia del contracte amb l'arquitecte per a la redacció del projecte signat per totes dues parts. El
document aportat està sense signar.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf

•

Atès que la Actuació declara afectar, conforme a l'avantprojecte a les parcel·les amb referència
cadastral Parcel·la 117 (Ref. 03037A002001170000DX Sup. 11.532 m2 Ús agrari: pasturatge/labor) i
Parcel·la 107 (Ref. 03037A002001070000DT Sup. 21.023 m2 Ús agrari: pineda), i que aporta
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escriptura de compravenda de la corresponent al número 107, i una altra corresponent a les
parcel·les cadastrals 03037A002001050000DP i 03037A002001060000DL, aparentment agregades
totes dues en la 03037A002001170000DX, haurà de confirmar aquesta coincidència via certificat
registral o cadastral específic.
•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades acreditat segons la base
novena apartat 4. a) mitjançant aval bancari o certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social.

•

Imprès de domiciliació bancària segons annex V signat electrònicament, conforme a l'Annex V
accessible en el següent enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.
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39.GRVTE1405041 (HBIRT1_2021_39)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

J. Escrivà
HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT EN CANTONADA AMB PISCINA BIOCLIMÀTICA DE
MÒDULS DE PALLA D'ARRÒS DE L'ALBUFERA
Paiporta
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Nou Resum de quantitats incloses en el total subvencionable sol·licitat, repercutint el cost de la part
associada al projecte.

•

Currículum resumit de l'equip redactor.

•

Autorització del propietari no sol·licitant per a l'execució del projecte, així com per a la sol·licitud
d'ajudes Pla Irta 2021.

•

Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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B.

PROGRAMA 2 OBRES

01.GVRTE1328246 (HBIRT2_2021_1)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE PILES
SUBSTITUCIÓ DELS FUSTERIES DE LA CASA DE CULTURA DE PILES

Municipi:
Província:

Piles
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
• S'ha aportat una sèrie d'arxius en format pdf:
- Memòria.pdf (consisteix en una “Memòria valorada de substitució de les fusteries de la casa
de la cultura”, amb signatura electrònica d'arquitecte i d'arquitecte tècnic, sense visat ni
diligència d'aprovació).
- PLANS.pdf (consisteix en un fragment d'un pla “1”, sense visar, i del qual no es pot llegir a quin
projecte pertany, el seu títol, data…., i una fitxa cadastral d'una parcel·la urbana).
- casa_de_la_cultura.pdf (consisteix en el pla 5, sense visat signatura ni diligència d'aprovació,
del projecte de “ampliació sala d'actes i obertura ventilació casa cultura” promogut per
l'Ajuntament de Piles).
Per la naturalesa de l'obra s'ha d'aportar projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8.a.I de
la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció,
que haurà d'estar diligenciat d'aprovació per l'Ajuntament de Piles.
•

S'ha d'aportar Dossier tècnic, que haurà de fer esment de manera expressa l’estudi i avaluació
dels camps d’interés recollits en la base primera de l’ordre especificant i, si escau justificant,
cadascuna de les mesures disposades en relació als criteris de l’apartat seté d’aquesta
convocatòria, indicant, si escau, els seus indicadors, i en la qual justifique que el projecte
conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8.a.II de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció
General d'Innovació Ecològica en la Construcció.
El document aportat amb el nom R1328246_9_dossier_t__cnico.pdf no respon a l'objecte descrit
anteriorment.

•

S'ha aportat currículum dels dos tècnics que subscriuen la documentació, encara que no fan cap
esment a projectes i obres eco, ni títols, màster, etc directament relacionats amb les àrees
d'interès de IRTA 2021.

•

No consta presentat certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles,
encara que en la memòria presentada consta manifestació expressa dels tècnics que la
subscriuen de disponibilitat dels terrenys.
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•

No consten presentades les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la
realització de les obres; tampoc aprovació municipal de la documentació tècnica aportada.

•

S'ha aportat acord municipal d'adhesió al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia,
si bé el dia de la data no consta que l'ajuntament de Piles haja aportat memòria de seguiment;
suposant que el registre de l'adhesió al Pacte es va formalitzar el mateix que es va adoptar l'acord
municipal, el termini per a remissió de la memòria expira el 30/10/2021.

•

No consta presentat l'Annex III. Càlcul i compte justificatiu de la subvenció. S'ha presentat un arxiu
en format pdf de nom:
C__LCUL_I_COMPTE_JUSTIFICATIU_DE_LA_SUBVENCI___PER_A_PROJECTES_I_.pdf
Aquest document conté un Decret de l'Alcaldia de Piles pel qual es resol sol·licitar la subvenció
corresponent a IRTA 2021; conseqüentment, no es correspon amb el que aquesta convocatòria
diu “Càlcul i compte justificatiu de la subvenció”.

•

No consta presentat l'Annex V, domiciliació bancària. En la sol·licitud general de subvenció
consten les dades bancàries.
La domiciliació bancària s'ha d'aportar en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model segellat i
signat per entitat bancària.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de la actuació, acreditat segons la base
novena apartat 4. a) de l'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 la Arquitectura.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de la
Actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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02.GVRTE1372513 (HBIRT2_2021_2)
Promotor:
Actuació:

Municipi:
Província:

ASINDOWN.
HABILITACIÓ DE LOCAL I AMPLIACIÓ PER A CENTRE DE FORMACIÓ EN HOSTALERIA.
CREACIÓ DE LA NOVA FAÇANA I PROTECCIÓ SOLAR EN FORMA DE MARQUESINES I
VENECIANES.
València.
VALÈNCIA.

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Consta memòria tècnica de la Actuació, certificat de col·legiació del tècnic redactor així com
instància de tramitació del permís d'obres per Declaració Responsable. Es fa constar que no s'ha
entrat a valorar si el document tècnic així com el tipus de permís d'obres tramitat s'adequa al que
s'estableix en la llei 5/2014 LOTUP.

•

S'ha d'aportar dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons
el projecte signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, citant
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: 1. Indicadors dels objectius de sostenibilitat i
innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ
de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

•

En estar en el Programa 2 en la ‘Declaració responsable d'acreditació d'experiència’. s'ha de
justificar que les persones de les quals s'acredita el currículum formen part de la direcció facultativa
de les obres.

•

Malgrat l'indicat en l'Annex I no consta com presentat, certificat acreditatiu de la representació de
l'Entitat sense ànim de lucre signat electrònicament per secretari/a o gerent.

•

Es detecta un certificat de bona execució ‘en procés’ de classificació.

•

S'ha indicar en l'Annex II data de l'acord del compromís de la despesa.

•

S'ha d'acreditar la disponibilitat pressupostària i/o financera i compromís de finançament del 100%
de la Actuació sol·licitada mitjançant certificat de tresoreria o aval bancari.
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•

No consta com signat digitalment l'ANNEX IV, Autoavaluació de criteris de valoració per a 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 investigació aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura.
Respecte al contracte d'arrendament aportat, s'ha d'aportar certificat acreditatiu de la representació
de l'Entitat propietària de l'immoble.

•

El cost de les obres autoritzades en el contracte és inferior al cost de les obres indicades en la
memòria tècnica aportada s'ha d'aclarir aquesta discrepància.

•

S'ha d'aportar imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament
segellat i signat per entitat bancària.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de la
Actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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3.GVRTE1375976 (HBIRT2_2021_3)
Promotor:
Actuació:

L. PERPIÑÁ
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Municipi:
Província:

Albalat dels Sorells
VALÈNCIA

•

En relació amb la actuació de referència, s'ha aportat una sèrie d'arxius en format pdf amb visat del
CTAV de 10/12/20, de l'arquitecte Joaquín Asensi Roig, expedient 19-00813:
Proyecto_de_actuaciones.pdf (no és un projecte, consisteix en un “pressupost i
mesuraments”).
memoria_constructiva_visada.pdf.
calificación_energécitca_visada.pdf (consisteix en el certificat d'eficiència energètica; Annex I
de descripció de les característiques energètiques de l'edifici, i Annex II, qualificació
energètica de l'edifici.
situacuón_y_emplazamiento.pdf (consisteix en el pla 1 del projecte).

•

Donada la naturalesa de l'obra s'ha d'aportar el projecte segons el qual es va atorgar la llicència d'obra
i 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, tots dos documents
en els termes previstos en els punts 8.a.I i II del resolc Cinquè. Sol·licitud, terminis i tramitació, de la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la
qual es convoquen per al 2021 les 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 Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

•

S'ha d'aportar currículum del/de la, de els/de les, tècnica/o/as/us que subscriguen la documentació,
fent esment a projectes i obres eco, títols, màster, etc directament relacionats amb les àrees
d'interès de IRTA 2021.

•

S'ha d'aportar l'Annex IV. Autoavaluació.

•

La “Nota simple del Registre de la Propietat” que s'ha aportat, és il·legible.
S'ha d'aportar l'acreditació de la total disponibilitat del terreny i dels béns immobles; s'ha d'aclarir si
l'esment a dos promotors que apareix en la carátula del pla 1 del projecte, suposa que la sol·licitant
no ostenta la titularitat del 100% del terreny i dels béns immobles.

•

En qualsevol cas, s'ha d'aportar l'autorització de Raúl Casañ Alonso per a la tramitació d'aquesta
sol·licitud donada la seua condició de promotor de la Actuació.

•

S'ha d'aportar l'Annex III. Càlcul i compte justificatiu de la subvenció.
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•

S'ha d'aportar domiciliació bancària en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segellament i signat per l'entitat
bancària.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de la Actuació, mitjançant declaració
responsable del sol·licitant.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de la
Actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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04.GVRTE1378369 (HBIRT2_2021_4)
Promotor:
Actuació:

GAUDIR LA SAFOR, S.C
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA D'ESBARJO

Municipi:
Província:

La Font d’en Carros
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

S'ha d'aportar certificat acreditatiu de la representació de l'Entitat signat electrònicament per
secretari/a o gerent, així com l'imprès II degudament emplenat i signat.

•

S'ha d'acreditar la disponibilitat pressupostària i/o financera i compromís de finançament del 100%
de la Actuació sol·licitada mitjançant certificat de tresoreria o aval bancari.

•

Els següents documents no estan signats amb certificat digital per part dels tècnics redactors:
01 memòria irta TOSSALGROS226.pdf
02 dossier tecnic IRTA tossalgros226.pdf
04 mem economica IRTA tossalgros226.pdf
Pel que s'hauran d'aportar degudament signats amb data anterior a la finalització del termini
de presentació de sol·licituds.

•

El projecte tècnic presentat manca de calendari previst de desenvolupament de la actuació.

•

S'ha d'aportar, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver
rebut cap ja que el sol·licitant és una entitat.

•

No consta com signat digitalment l'ANNEX IV, Autoavaluació de criteris de valoració per a 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 investigació aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura.

•

L'imprès normalitzat de domiciliació bancària ha de presentar-se degudament segellat i signat per
entitat bancària.

•

S'ha de certificar que l'obra que es pretén no ha obtingut cap ajuda de minimis.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de la
actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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05.GVRTE1378510 (HBIRT2_2021_5)
Promotor:
Actuació:

D. SORIANO
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

Municipi:
Província:

Peñíscola
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

S'ha d'aportar domiciliació bancària en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segellament i signat per l'entitat
bancària.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament de la part d'obra pendent d'execució per a completar el
100% de la Actuació, mitjançant declaració responsable del sol·licitant.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de la
Actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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06.GVRTE1382514 (HBIRT2_2021_6)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA D’ASNAR
INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM SOLAR COMPARTIT AMB COMPENSACIÓ D'EXCEDENTS
PER A UNA POTÈNCIA PIC DE 115,50 kWp EN PISCINA MUNICIPAL
L’Alqueria d’Asnar
ALACANT

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

El projecte tècnic presentat manca de la següent documentació, per la qual cosa haurà d'aportar-se:
Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic competent segons el
projecte signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds,
citant 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: 1. Indicadors dels
objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ,
apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació
Ecològica en la Construcció.
Plans fitats de la actuació a realitzar.
Calendari previst de desenvolupament de la actuació.

•

S'ha d'aportar la següent documentació:
Currículum de la trajectòria del tècnic redactor/director de l'obra.
Certificats de bona execució de redacció/direcció de projectes eco del tècnic redactor del
projecte o director de l'obra.
Còpia escanejada dels títols acreditats en el currículum així com dels certificats de màsters
oficials o títols propis universitaris i de formació específica, en els quals s'indique el nombre
d'hores.
Annex IV signat electrònicament, relatiu a l'Autoavaluació de criteris de valoració.
Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades mitjançant 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 carregue a la
corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora
del Ajuntament
Certificat de l'acord de l'òrgan competent del Municipi, d'aprovació del projecte així com de la
presentació de la sol·licitud a la convocatòria.
Les autoritzacions municipals precises per a la realització de les obres.
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-

-

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte
bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament
segellat i signat per entitat bancària.
Certificat que l'obra que es pretén no ha obtingut cap ajuda de minimis.
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07.GVRTE1382613 (HBIRT2_2021_7)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE BENIDOLEIG
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM CONNECTADA A LA XARXA

Municipi:
Província:

Benidoleig
ALACANT

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
D'acord amb el que s'estableix en el punt 4 de l'apartat Primer. Convocatòria de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de
2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2021 les
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 investigació aplicada per a la
Transició Ecològica en l'Arquitectura:
4. Per al Programa 1 i 2, seran subvencionables els projectes i obres, d'actuacions urbanes i/o
d'edificació arreplegades en l'art. 2, apartat 1.a de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de
l'edificació, tant de rehabilitació com d'obra nova.
L'art. 2, apartat 1 de la Llei 38/1999 defineix tres grups, a, b i c, amb els diferents usos compresos en el seu
àmbit d'aplicació. Segons això, el grup a) inclou els usos següents:
a) Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seues formes, docent i cultural.
El Ajuntament de Benidoleig ha sol·licitat la subvenció corresponent al Programa 2. Obres, de la vigent
convocatòria del Pla IRTA, per a una Actuació consisteix en la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica en la
partida Rafalets, polígon 8, parcel·la 57, del seu terme municipal.
Atès que la actuació no es produeix en un entorn urbà, i que l'ús a què es destina no està arreplegat en l'art. 2,
apartat 1.a de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, cal concloure que la actuació no
es pot acollir a la convocatòria Pla IRTA 2021.
Conseqüentment, per a l'admissió de la actuació, el Ajuntament de Benidoleig haurà de justificar la seua
procedència.
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08.GVRTE1386945 (HBIRT2_2021_8)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE MISLATA
ENLLUMENAT PÚBLIC INTEL·LIGENT BARRIS QUINT I NOU

Municipi:
Província:

Mislata
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

S'ha d'aportar documentació que acredite l'adhesió del Ajuntament sol·licitant al Pacte Europeu de les
Alcaldies per al Clima i l'Energia. L'acord d'adhesió aportat data de l'any 2016. Actualment no consta
com adherit a aquest.

•

S'ha de presentar la següent documentació:
Currículum de la trajectòria del tècnic redactor/director de l'obra.
Certificat de l'acord de l'òrgan competent del Municipi d'aprovació del projecte.
Les autoritzacions municipals precises per a la realització de les obres.
Certificat que l'obra que es pretén no ha obtingut cap ajuda de minimis.
Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model
degudament segellat i signat per entitat bancària.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de la
actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.

LLISTAT ESMENES CONVOCATÒRIA 2021
57 | 116

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

09.GVRTE1387501 (HBIRT2_2021_9)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE CAUDIEL
URBANITZACIÓ ERA CARDO

Municipi:
Província:

Caudiel
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

S'ha aportat un document en format pdf que conté la documentació tècnica de la actuació:
- m01-URB_05-21 _Memoria_PLAN_IRTA_Urbanización_era_cardo.pdf (consisteix en
una “Memòria valorada”, sense visat ni diligència d'aprovació).
Donada la naturalesa de l'obra s'ha d'aportar projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8.a.I de
la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció,
que haurà d'estar diligenciat d'aprovació pel Ajuntament de Caudiel.

•

S'ha d'aportar Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, 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: 1. Indicadors
dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ,
apartat 8.a.ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció.

•

S'ha aportat currículum de l'arquitecte que subscriu la documentació tècnica, encara que no fa
esment a projectes i obres eco, ni títols, màster, etc directament relacionats amb les àrees d'interès
de IRTA 2021.

•

No consta presentat certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

Atès que no s'ha iniciat l'execució de l'obra, no procedeix presentar l'Annex III. Càlcul i compte
justificatiu de la subvenció.

•

No consta segell i signatura de l'entitat bancària en l'imprès normalitzat de la domiciliació bancària.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de la
actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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10.GVRTE1388248 (HBIRT2_2021_10)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE LLAURES DELS OLMOS
EXECUCIÓ D'EDIFICI TIC: RURALTEC

Municipi:
Província:

Llaures dels Olmos
VALÈNCIA

S'observa que la documentació aportada en aquest expedient té el mateix contingut que l'aportada en el si
de l'expedient HBIRT2_2021_28. Es considera la documentació aportada en segon lloc.
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11.GVRTE1389382 (HBIRT2_2021_11)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE CANET LO ROIG
REGENERACIÓ URBANA DE LA PLAÇA ESPANYA

Municipi:
Província:

Canet Lo Roig
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

El projecte ha d'estar diligenciat d'aprovació per l'Ajuntament de Canet lo Roig.

•

S'ha aportat currículum del tècnic que subscriu la documentació, encara que no fa cap esment a
projectes i obres eco, ni títols, màster, etc directament relacionats amb les àrees d'interès de IRTA
2021.

•

No consten presentades les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la
realització de les obres; tampoc aprovació municipal de la documentació tècnica aportada.

•

Atès que no s'ha iniciat l'execució de l'obra, no procedeix presentar l'Annex III. Càlcul i compte
justificatiu de la subvenció.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de l'actuació, acreditat segons la base novena
apartat 4. a) de l'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.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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12.GVRTE1390595 (HBIRT2_2021_12)
Promotor:
Actuació:

A. BARONA
CONSTRUCCIÓ D'ADOSSAT

Municipi:
Província:

Serra
VALÈNCIA

A la vista de la documentació aportada es fa constar:
El sol·licitant no pertany a cap dels tres supòsits establits en la base Sexta, Condicions de les persones
beneficiàries i perceptores de les ajudes, apartat dos pel qual només podran sol·licitar aquestes subvencions:
a) Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels espais o sòl on se
situen les actuacions en les quals es vaja a dur a terme la inversió.
b) Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la
gestió dels espais i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria. En aquest
cas, la sol·licitud de la subvenció així com l'execució i justificació de la inversió correspondrà a l'ens o organisme
autònom.
c) Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores d'espais, si han sigut
autoritzades pels seus propietaris per a la realització d'obres o projectes en aquestes. L'ens gestor serà
responsable de la sol·licitud de la subvenció i de l'execució de la inversió i la seua justificació.
En el cas que ens ocupa el titular registral de la parcel·la coincideix amb el sol·licitant de la llicència d'obres
per a l'execució dels tres habitatges adossades així com amb la persona que abona el projecte de bàsic però
no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció.
L'interessat no ha aportat cap dels següents documents:
a) Certificat o nota simple emès pel Registre de la Propietat corresponent en el qual conste com a
propietari.
b) Autorització per a realitzar les obres objecte d'aquesta convocatòria
En cas que la interessada aportació documente degudament consignat pel propietari de la parcel·la pel qual
li autoritza la realització de les obres, s’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Respecte a l'imprès corresponent a l'ANNEX I:
- No està signat digitalment per l'interessat.
- No s'autoritza la consulta a l'òrgan gestor de dades d'estar al corrent dels pagaments
amb l'Agència Tributària Estatal i amb l'Agència Tributària Autonòmica, per la qual cosa
s'ha de presentar:
▪ NIF o CIF de la part sol·licitant
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Certificats de l'Agència Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic, d'estar al corrent en les seues obligacions.
No s'ha aportat:
▪ Còpia escanejada dels títols acreditatius en el currículum així com dels
certificats de màsters oficials o títols propis universitaris i de formació
específica, en els quals s'indique el nombre d'hores.
▪ Per a acreditar l'experiència de l'equip redactor/director de l'actuació s'han
d'aportar certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va
executar, el lloc, la data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i
data. Complementàriament en el cas de promotors particulars s'ha d'aportar de
les obres executades: llicència d'obres concedida i el certificat final d'obra.
S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades.
Respecte a la disponibilitat dels terrenys, afegir al ja exposat:
▪ No queda acreditat que el sol·licitant estiga realitzant l'actuació ja que no
disposa de la propietat del terreny i no consta com a promotor dels treballs a
través de la llicència d'obres i de la factura per la redacció i direcció d'obra del
projecte.
▪ Les factures que justificarien l'abonament de l'ajuda sol·licitada hauran d'estar a
nom del sol·licitant.
▪

-

-

•

L'imprès corresponent a l'ANNEX IV, no està signat digitalment per l'interessat.

•

S'ha d'aportar imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte
bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat
per entitat bancària.

•

Respecte al projecte presentat, no s'han aportat els següents documents:
- Projecte d'execució visat per col·legi professional corresponent.
- Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, 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: 1. Indicadors dels objectius de sostenibilitat i
innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció.
- Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i
aplicació de preus de l'habitatge objecte de la sol·licitud. Independentment que s'aporte
el pressupost unificat pertanyent al projecte d'enderrocament i d'execució l'objecte de la
qual és la construcció de tres habitatges adossats.
- Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de l'actuació,
s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que correspondrà amb la
part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra que s'adeqüen als
criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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13.GVRTE1391807 (HBIRT2_2021_13)
Promotor:
Actuació:

SENSAL PARC , SOC COOP. VALÈNCIANA
PROJECTE DE AEROTERMIA EN 24 DE LES 92 HABITATGES

Municipi:
Província:

Castelló
CASTELLÓ
•

S'ha aportat una sèrie d'arxius pdf, comprimits en format rar, que una vegada descomprimits
no ha sigut possible obrir:
181218_PROYECTO BASICO VISADO_04DS.part1
181218_PROYECTO BASICO VISADO_04DS.part2
190108_Proyecto de Ejecución Visado_04DS.part1
190108_Proyecto de Ejecución Visado_04DS.part2
190108_Proyecto de Ejecución Visado_04DS.part3
190108_Proyecto de Ejecución Visado_04DS.part4
Precusupuesto y facturas
A la vista de l'índex aportat, els documents que no s'ha pogut obrir són:
Proyecto
1.- 4_5920359426782398714.pdf
1.-PROYECTO BASICO VISADO_04DS.pdf
1.-Proyecto de Ejecución Visado_04DS (1)-.pdf
Memoria técnica del proyecto y anexos
2.- Dossier Tecnico.pdf
2.3 Presupuestos completo.pdf
2.5.-Planing Aerotermia.pdf
Planos de ejecucion
3.- Planos generales.pdf
3.- Planos individuales_reducido.pdf
3.- Planos ubicacion maquina exterior.pdf
Presupuestos, facturas recibidas y origen de fondos.
4 .- tiene plena y real disponibilidad de los terrenos para la.pdf
4.- Cobros recibidos.pdf
4.- Factura 2-000012 INSTALACION DE MULTICAPA Y COQUILLAS.pdf
4.- FACTURA CTF. 1 OBRAS SR.pdf
4.- Facturas Pagadas.pdf
4.- Presupuesto Aerotermia Thermor.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 0C 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 0G 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 0H 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 0K 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 1H 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 2A 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 2K 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 2L 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 3C 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 3K 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 3N 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 4L 06-11-2020.pdf
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4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 4M 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 4N 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 5D 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 5G 16-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 5K 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 5M 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 5N 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 6B 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 6C 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 6D 06-11-2020.pdf
4.- Presupuesto Suelo Radiante Vivienda 6E 06-11-2020.pdf
4.- RESUMEN SUELO RADIANTE SENSAL PARC II.pdf
4.- Sensal Park Enero 2021.pdf
4.- Sensal Park Mayo 2021.pdf
4.- SPII - Factura 2-000011 CERTIFCACION 1 INSTALACION
AEROTHERMIAS[28088].pdf
4.- SPII - Factura 2-000020 INSTALACION DE MULTICAPA Y COQUILLAS
CERTIFICACION 2.pdf

Cal recordar que s'ha d'aportar el projecte segons el qual es va atorgar la llicència d'obra i 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, tots dos
documents en els termes previstos en els punts 8.a.I i II del resolc Cinquè. Sol·licitud, terminis i
tramitació, de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en
la Construcció, per la qual es convoquen per al 2021 les 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 Investigació aplicada per a la Transició
Ecològica en l'Arquitectura.
•

Donada la naturalesa jurídica del sol·licitant, i no havent emplenat les dades de representant en la
sol·licitud, només poden ser tinguts en compte en aquesta convocatòria aquells documents
aportats que estiguen emesos per SENSAL PARC 2, COOP. VALÈNCIANA; Per a esmenar aquesta
qüestió cal designar representant, justificar la representació i validar els documents que
procedisca.

•

S'ha d'aportar l'acreditació actualitzada de la total disponibilitat del terreny i dels béns immobles.

•

S'ha d'aportar domiciliació bancària en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segellament i signat per
l'entitat bancària.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de l'actuació, mitjançant certificat de
tresoreria o aval bancari.

•

Si escau, en aplicació del resolc Onzè de la convocatòria, Compliment de la política de la
competència de la Unió Europea, s'ha d'aportar una declaració de minimis, a més hauran d'aportar
una altra declaració responsable de les beneficiàries últimes, sobre altres ajudes rebudes per als
mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de
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risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament de la
Unió Europea 1407/2013.
•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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14.GVRTE1392121 (HBIRT2_2021_14)
Promotor:
Actuació:

L. BARONA
CONSTRUCCIÓ D'ADOSSAT

Municipi:
Província:

Serra
VALÈNCIA

El sol·licitant no pertany a cap dels tres supòsits establits en la base Sexta, Condicions de les persones
beneficiàries i perceptores de les ajudes, apartat dos pel qual només podran sol·licitar aquestes subvencions:
a) Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels espais o sòl on se
situen les actuacions en les quals es vaja a dur a terme la inversió.
b) Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la
gestió dels espais i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria. En aquest
cas, la sol·licitud de la subvenció així com l'execució i justificació de la inversió correspondrà a l'ens o organisme
autònom.
c) Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores d'espais, si han sigut
autoritzades pels seus propietaris per a la realització d'obres o projectes en aquestes. L'ens gestor serà
responsable de la sol·licitud de la subvenció i de l'execució de la inversió i la seua justificació.
En el cas que ens ocupa el titular registral de la parcel·la coincideix amb el sol·licitant de la llicència d'obres
per a l'execució dels tres habitatges adossades així com amb la persona que abona el projecte de bàsic, però
no coincideix amb la sol·licitant de la subvenció.
L'interessat no ha aportat cap dels següents documents:
a) Certificat o nota simple emès pel Registre de la Propietat corresponent en el qual conste com a
propietari.
b) Autorització per a realitzar les obres objecte d'aquesta convocatòria
En cas que l'interessat perquè aportar document degudament consignat pel propietari de la parcel·la pel qual
li autoritza la realització de les obres, s’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Respecte a l'imprès corresponent a l'ANNEX I:
- No està signat digitalment per l'interessat.
- No s'ha aportat:
▪ Còpia escanejada dels títols acreditatius en el currículum així com dels
certificats de màsters oficials o títols propis universitaris i de formació
específica, en els quals s'indique el nombre d'hores.
▪ Per a acreditar l'experiència de l'equip redactor/director de l'actuació s'han
d'aportar certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco.
En aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va
executar, el lloc, la data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle
empresa/client i data. Complementàriament en el cas de promotors
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-

particulars s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres
concedida i el certificat final d'obra.
S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades.
Respecte a la disponibilitat dels terrenys, afegir al ja exposat:
▪ No queda acreditat que el sol·licitant estiga realitzant l'actuació ja que no
disposa de la propietat del terreny i no consta com a promotor dels treballs a
través de la llicència d'obres i de la factura per la redacció i direcció d'obra
del projecte.
▪ Les factures que justificarien l'abonament de l'ajuda sol·licitada hauran
d'estar a nom del sol·licitant.

•

L'imprès corresponent a l'ANNEX IV, no està signat digitalment per l'interessat.

•

Respecte al projecte presentat, no s'han aportat els següents documents:
- Projecte d'execució visat per col·legi professional corresponent.
- Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini
de presentació de sol·licituds, 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: 1. Indicadors dels objectius de
sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ,
apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General
d'Innovació Ecològica en la Construcció.
- Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i
aplicació de preus de l'habitatge objecte de la sol·licitud. Independentment que
s'aporte el pressupost unificat pertanyent al projecte d'enderrocament i d'execució
l'objecte de la qual és la construcció de tres habitatges adossats..
- Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.

•

Respecte a l'Imprès normalitzat de domiciliació bancària, no consta signat per l'interessat ni
segellament i signat per entitat bancària.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria
de l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable
que correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles
unitats d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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15.GVRTE1392150 (HBIRT2_2021_15)
Promotor:
Actuació:

A. GRAULLERA
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE EN EL BARRI ANTIC DE SAGUNT

Municipi:
Província:

Sagunt
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

En relació amb l'actuació de referència, s'ha aportat un arxiu en format pdf, denominat:
Proyecto_de_ejecución_de_obra_visado.pdf, del arquitecto Isidro Peris Arnau, expediente 18-05738,
visado del CTAV de 18/12/18.
Aquest document no inclou els plans, per la qual cosa el projecte és incomplet.

•

S'ha aportat un arxiu en format pdf, denominat:
Dossier_tècnic_del_arquitecte_amb_e_ls_camps_d'interés.pdf, amb signatura electrònica de
l'arquitecte Isidro Peris Arnau.
El dossier tècnic a què es refereix la convocatòria ha 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 de la convocatòria,
tot això en els termes previstos en el punt 8.a.ii del resolc Cinquè. Sol·licitud, terminis i tramitació, de
la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per
la qual es convoquen per al 2021 les 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 Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

•

El currículum del tècnic que subscriu la documentació no fa esment a projectes i obres eco, títols,
màster, etc. directament relacionats amb les àrees d'interès de IRTA 2021.

•

S'ha d'aportar l'Annex III. Càlcul i compte justificatiu de la subvenció.

•

S'ha d'aportar l'Annex IV. Autoavaluació.

•

S'ha d'aportar domiciliació bancària en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segellament i signat per l'entitat
bancària.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de l'actuació, mitjançant declaració responsable
del sol·licitant.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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16.GVRTE1393807 (HBIRT2_2021_16)
Promotor:
Actuació:

P. MESEGUER
HABITATGE UNIFAMILIAR

Municipi:
Província:

Mutxamel
ALACANT

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Respecte a l'ANNEX I:
- S'han d'indicar els ítems de l'apartat E: despesa total de l'actuació (sense IVA) i
despesa elegible subvencionable (sense IVA)
- Respecte al currículum aportat:
▪ No consta còpia escanejada de títols, màster, directament relacionats amb
les àrees d'interès en els quals s'indique el nombre d'hores realitzades, de
l'equip redactor del projecte.
▪ No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de
projectes eco. En aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va
redactar o va executar, el lloc, la data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle
empresa/client i data. Complementàriament en el cas de promotors privats
s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el
certificat final d'obra.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, ja que el document
presentat està sense signar, conforme al RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Consta com presentada instància de sol·licitud de llicència d'obres amb data de registre d'entrada de
26 de gener 2017 mentre el projecte Bàsic i d'execució presentat té data de visat de 16 de març de
2021. S'ha d'aportar la llicència d'obres i aclarir aquesta discrepància de dates.

•

Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat electrònicament,
(excepte persones físiques que podran signar manualment).
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_bi.pdf

•

Respecte a la documentació tècnica presentada:
- En el document identificat com a ‘Dossier Tècnic’ es parla d'un avantprojecte
d'habitatge unifamiliar així com d'imports de redacció de projecte d'execució i l'import
subvencionable d'aquest. S'ha d'aclarir aquestes discrepàncies ja que els impresos
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-

presentats es corresponen amb el Programa 2: Obres. D'altra banda no justifica,
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.
El projecte Bàsic i d'execució presentat manca dels següents documents:
▪ Dels plans establits en el CTE així com de 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.

•

S'ha d'aportar imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament
segellat i signat per entitat bancària

•

No consta com acreditada la disponibilitat pressupostària i/o financera ni el compromís de
finançament del 100% de les actuacions sol·licitades.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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17.GVRTE1394707 (HBIRT2_2021_17)
Promotor:
Actuació:

M. RÍOS
HABITATGE UNIFAMILIAR

Municipi:
Província:

Pobla de Vallbona
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Els currículums de les arquitectes que subscriuen la documentació no fan esment a projectes i obres
eco, títols, màster, etc directament relacionats amb les àrees d'interès de IRTA 2021.

•

S'ha d'aportar domiciliació bancària en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segellament i signat per l'entitat
bancària.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de l'actuació, mitjançant declaració responsable
del sol·licitant.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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18.GVRTE1394870 (HBIRT2_2021_18)
Promotor:
Actuació:

A. MONTESOR
REHABILITACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

Municipi:
Província:

Cases de Barcenas
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

En relació a la representació del sol·licitant (persona física) indicada en l'imprès de sol·licitud general,
no queda acreditada per algun dels següents mitjans:
- Qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència
- Certificat de representació amb la signatura de la representada reconeguda per
fedatari públic o bé pot la pròpia representada atorgar aquesta representació
mitjançant compareixença personal davant el registre d'entrada corresponent
- Apoderament «apud acta», presencial o electrònic.
- No s'ha acreditat que està inscrita en el registre electrònic d'apoderaments.

•

Respecte a la resta d'impresos aportats, no estan signats amb certificat digital per l'interessat ni
consta identificada la persona representant identificada en la instància de sol·licitud general.

•

Respecte a l'Annex I:
- No s'identifica a la persona representant identificat en la instància de sol·licitud.
- No està signat electrònicament.

•

No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data d'inici
i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de promotors
privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el certificat final d'obra.

•

S'ha d'aportar còpia escanejada de títols, màsters directament relacionats amb les àrees d'interès en
els quals s'indique el nombre d'hores realitzades, de l'equip redactor del projecte.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, ja que el document
presentat està sense signar, conforme al RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllace
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12530_bi.pdf.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Respecte a l'Imprès normalitzat de domiciliació bancària, no consta signat per l'interessat ni
segellament i signat per entitat bancària.
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•

Respecte a la documentació tècnica aportada es fan constar els següents fets:
- L'obra que es pretén es realitza en una edificació situada en SÒL NO URBANITZABLE
PROTEGIT, amb qualificació urbanística PA-1: protecció agrícola Horta. Es fa constar
que l'àmbit de les obres descrites és superior a l'indicat en la instància de la llicència
sol·licitada: rehabilitació integral de l'alqueria amb reforç estructural inclòs.
- Les fotografies aportades es corresponen amb l'exterior de l'immoble, s'han d'aportar
fotografies de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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19.GVRTE1394906 (HBIRT2_2021_19)
Promotor:
Actuació:

A. BENITO
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

Municipi:
Província:

Algemesí
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

No s'ha pogut obrir l'arxiu:
M04-R_PBE_MEDICIONES Y PRESUPUESTO-ALG-ALACANTI_sellado.pdf

•

Els currículums de les arquitectes que subscriuen la documentació no fan esment a projectes i obres
eco, títols, màster, etc directament relacionats amb les àrees d'interès de IRTA 2021.

•

S'ha d'aportar domiciliació bancària en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segellament i signat per l'entitat
bancària.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de l'actuació, mitjançant declaració responsable
del sol·licitant.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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20.GVRTE1396561 (HBIRT2_2021_20)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE CASTALLA
REHABILITACIÓ CASA ENRIC VALOR

Municipi:
Província:

Castalla
ALACANT

La memòria valorada manca de signatura amb certificat digital del tècnic redactor, la documentació tècnica
a presentar ha d'anar signada així com s'ha de presentar certificat de col·legiació en col·legi professional
corresponent del tècnic redactor.
La memòria tècnica valorada té data de desembre de 2014, d'altra banda consta com a documents presentats:
• PPTP de data 6 d'abril de 2021 per a un Servei de redacció del Projecte Bàsic i d'Execució; Estudi
Geotècnic, Projecte d'Activitat, Projecte i Direcció d'Execució d'Instal·lacions, Direcció d'Obra, Direcció
d'Execució, Anàlisi Patrimonial Arquitectònica de l'Edificació així com el Seguiment arqueològic de les
obres i remoció de terrenys, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Estudi de Gestió de Residus, Coordinació
de Seguretat i Salut de les Obres i Programació i Seguiment del Control de Qualitat de les Obres i
Assistència Tècnica de Supervisió per a la Rehabilitació de la Casa Enric Valor de Castalla.
• Acord d'aprovació de la Memòria Tècnica ‘Rehabilitació de la Casa Enric Valor’, de data 31 de maig de
2021.
Per tot l'exposat, s'ha d'aclarir aquesta discrepància ja que a la vista de la documentació s'entén que la
Memòria Valorada té consideració d'avantprojecte no sent considerat pel propi promotor documente suficient
per a realitzar les obres. S'ha d'aclarir si l'interessat opta al programa 1 o al programa 2.
Una vegada aclarit l'exposat, s’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
• Respecte al contingut de la Memòria Valorada aportada, en cas que finalment siga document suficient
per a l'execució de les obres, s'ha de presentar la següent documentació:
- Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini
de presentació de sol·licituds, 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: 1. Indicadors dels objectius de
sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ,
apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació
Ecològica en la Construcció.
- Fotografies de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
- Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.
•

S'ha de presentar la següent documentació:
- Currículum de la trajectòria del tècnic redactor/director de l'obra.
- Còpia escanejada dels títols acreditatius en el currículum així com dels certificats de
màsters oficials o títols propis universitaris i de formació específica, en els quals
s'indique el nombre d'hores.
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-

-

-

•

Per a acreditar l'experiència de l'equip redactor/director de l'actuació s'han d'aportar
certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En aquests
certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la
data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data.
Les autoritzacions municipals precises per a la realització de les obres.
Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades mitjançant
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 carregue a la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant
informe de l'interventor o interventora de l'Ajuntament
Certificat que l'obra que es pretén no ha obtingut cap ajuda de minimis.
Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model
degudament segellat i signat per entitat bancària.

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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21.GVRTE1399715 (HBIRT2_2021_21)
Promotor:
Actuació:

G. PEDRÓN
CLÍNICA PEDIÀTRICA

Municipi:
Província:

Xàtiva
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

S'ha d'aportar la documentació prevista en el resolc Cinquè. Sol·licitud, terminis i tramitació, de la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció,
per la qual es convoquen per al 2021 les 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 Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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22.GVRTE1399983 (HBIRT2_2021_22)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE TITAGÜES
RECUPERACIÓ D'ESPAI DE L'ANTIC CEMENTERI EN AULA NATURA

Municipi:
Província:

Titagües
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

En relació a l'ANNEX I:
- L'apartat E, no s'ha emplenat la casella corresponent al ‘import de la subvenció’
- L'apartat F, consulta interactiva de documentació, no s'ha emplenat.
- En contraposició a l'indicat en l'apartat G, no consten presentats certificats de bona
execució de redacció/ direcció de projectes eco. En aquests certificats s'especificarà:
el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data d'inici i de fi, l'import,
signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de
promotors privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida
i el certificat final d'obra.

•

Respecte al projecte d'execució aportat:
- Manca de visat col·legial, per la qual cosa ha de presentar-se certificat de col·legiació
en col·legi professional corresponent del redactor i director d'execució de les obres.
- Manca de calendari previst de desenvolupament de l'actuació.

•

El dossier tècnic aportat no inclou el calendari previst d'execució, per anualitats. S'ha d'incloure el
mateix.

•

En data d'avui l'Ajuntament no consta com adherit al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i
l'Energia.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de l'actuació, acreditat mitjançant 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 carregue a la corresponent partida
pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora de l'Ajuntament.

•

No consta presentat l'Annex V, domiciliació bancària. La domiciliació bancària s'ha d'aportar en
imprès normalitzat degudament emplenat, designant el compte bancari de l'entitat sol·licitant per a
l'ingrés de les ajudes, segons model segellat i signat per entitat bancària.
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•

S'ha d'aportar, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver
rebut cap.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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23.GVRTE1400715 (HBIRT2_2021_23)
Promotor:
Actuació:

J. SALINAS
CONDICIONAMENT D'HABITATGE

Municipi:
Província:

Cabanes
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
▪

S'ha d'aportar la documentació prevista en el resolc Cinquè. Sol·licitud, terminis i tramitació, de la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la
qual es convoquen per al 2021 les 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 Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

▪

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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24.GVRTE1401525 (HBIRT2_2021_24)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE CALIG
REHABILITACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

Municipi:
Província:

Calig
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

En relació a l'ANNEX I indicar:
En l'apartat F no s'autoritza aquesta Administració a la consulta interactiva de les dades
d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social, per això ha de
presentar-se la següent documentació:
• CIF de la part sol·licitant
• Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les
seues obligacions.
Malgrat l'indicat en l'apartat G no consten com presentats els següents documents:
• Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del
termini de presentació de sol·licituds, 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: 1.
Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte,
conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021,
de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció. Pel que haurà de
presentar-se.
• Còpia escanejada dels títols acreditatius en el currículum així com dels certificats
de màsters oficials o títols propis universitaris i de formació específica, en els
quals s'indique el nombre d'hores, per la qual cosa haurà de presentar-se.
• Document d'adhesió al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.
• Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades acreditat
mitjançant 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 carregue a la corresponent partida pressupostària,
o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora de l'Ajuntament, per la qual
cosa haurà de presentar-se.

•

La quantia total de la despesa indicats en l'apartat E de l'Annex I i en l'apartat D de l'Annex II, no
coincideix amb la quantitat indicada en el pressupost que consta en el projecte d'execució presentat.

•

Respecte al projecte d'execució a més del ja indicat, s'han de presentar fotografies de l'estat de
l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
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•

Respecte al currículum presentat indicar:
S'ha de justificar que aquells tècnics diferents al tècnic redactor formen part de l'equip de
la direcció facultativa mitjançant resolució de l'adjudicació del contracte de serveis
corresponent.
Una vegada aclarit el punt anterior s'ha d'aportar la següent documentació:
• Còpia escanejada dels títols acreditatius en el currículum així com dels certificats
de màsters oficials o títols propis universitaris i de formació específica, en els
quals s'indique el nombre d'hores.
• Certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En aquests
certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc,
la data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data.
Complementàriament en el cas de promotors privats s'ha d'aportar de les obres
executades: llicència d'obres concedida i el certificat final d'obra.

•

S'ha de presentar la següent documentació:
Autorització municipal per a la realització de les obres.
Annex V de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
l'entitat sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model segellat i signat per entitat
bancària.
S'ha d'aportar, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració
de no haver rebut cap.
Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o
memòria de l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible
subvencionable que correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es
refereix a aquelles unitats d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre
6/2020.
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25.GVRTE1401705 (HBIRT2_2021_25)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

B. EDO
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'HABITATGE SOSTENIBLE PER A ALLOTJAMENT RURAL
AMB PISCINA ECOLÒGICA
Useres
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

S'ha d'aportar domiciliació bancària en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segellament i signat per l'entitat
bancària.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de l'actuació, mitjançant declaració responsable
del sol·licitant.

•

L'actuació haurà de comptar amb les llicències, autoritzacions o tràmits administratius que siguen
necessaris per a dur a terme la seua execució.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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26.GVRTE1403061 (HBIRT2_2021_26)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

CASA ZUAN S.L.
PROJECTE DE REFORMA INTERIOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT PER A GUARDES
EN FINCA D'OLIVAR
Biar
ALACANT

Comprovat que ha presentat també sol·licitud al Programa 1, haurà de concretar a quin dels dos vol optar, ja
que solament és possible a un de tots dos, segons el que es disposa en el resolc Segon. Finançament de les
ajudes 6. “Cada persona o entitat sol·licitant únicament podrà presentar una sol·licitud per convocatòria,
independentment del programa.”
S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

En relació a l'ANNEX I:
- Ha d'estar signat electrònicament pel sol·licitant.
- L'apartat F, consulta interactiva de documentació, no s'ha emplenat. Es recorda que en
cas de no autoritzar l'obtenció de dades indicades en el mateix s'hauran d'aportar:
▪ CIF de la part sol·licitant.
▪ Certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues
obligacions.
- En contraposició a l'indicat en l'apartat G, no consten presentats els següents documents
els quals hauran de ser presentats per a poder tramitar la sol·licitud:
▪ S'ha aportar dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrit per tècnic
competent segons el projecte signat amb data anterior a la finalització del termini
de presentació de sol·licituds, citant 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: 1. Indicadors dels objectius de
sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ,
apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General
d'Innovació Ecològica en la Construcció.
▪ Certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En aquests
certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc,
la data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data.
Complementàriament en el cas de promotors privats s'ha d'aportar de les obres
executades: llicència d'obres concedida i el certificat final d'obra.
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

Còpia escanejada dels títols acreditatius en el currículum així com dels certificats
de màsters oficials o títols propis universitaris i de formació específica, en els
quals s'indique el nombre d'hores.
Autoavaluació de criteris de valoració segons Annex IV, signat pel sol·licitant.
Llicències o autoritzacions municipals que foren precises per a la realització de
les obres o imprès de sol·licitud.
Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, mitjançant
certificat de tresoreria o aval bancari.
Imprès de domiciliació bancària degudament emplenat segons Annex V signat
electrònicament pel sol·licitant, amb segell i signatura de l'entitat bancària.
Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.

•

Respecte al contingut de la Memòria Valorada aportada, en cas que finalment siga document
suficient per a l'execució de les obres, s'ha de presentar la següent documentació:
- S'ha d'aportar certificat de col·legiació del tècnic redactor de la memòria valorada.
- Fotografies de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta.
- Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.

•

S'ha d'aportar certificat acreditatiu de la representació de l'entitat segons annex II, degudament
emplenat i signat electrònicament.

•

Respecte al currículum presentat indica:
- S'ha de justificar documentalment que aquells tècnics diferents al tècnic redactor formen
part de l'equip redactor i de la direcció facultativa mitjançant el contracte de serveis,
factures, nòmines o declaració responsable subscrita per l'arquitecte coordinador del
projecte i obres
- Una vegada aclarit el punt anterior, per a acreditar l'experiència s'hauran d'aportar els
documents ja indicats anteriorment.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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27.GVRTE1403149 (HBIRT2_2021_27)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

AJUNTAMENT DE NOVELDA
RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC. ZONA ALCALDE MANUEL ALBEROLA I
ADJACENTS
Novelda
ALACANT

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

S'ha aportat un document en format pdf que conté la documentació tècnica de l'actuació:
Memoria_tecnica.pdf (consisteix en una “Memòria valorada”, sense visat ni diligència d'aprovació)
amb signatura electrònica de Rodrigo López Verdú, enginyer industrial. Donada la naturalesa de
l'obra s'ha d'aportar projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8. a.I de la RESOLUCIÓ de 26
d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, que haurà d'estar
diligenciat d'aprovació per l'Ajuntament de Novelda.

•

S'ha d'aportar Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, 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: 1. Indicadors
dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ,
apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en
la Construcció.

•

S'ha d'aportar currículum del tècnic que subscriga el projecte, fent esment a projectes i obres eco,
títols, màster, etc. directament relacionats amb les àrees d'interès de IRTA 2021.

•

Atès que no s'ha iniciat l'execució de l'obra, no procedeix presentar l'Annex III. Càlcul i compte
justificatiu de la subvenció.

•

No consten presentades les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la
realització de les obres; en qualsevol cas s'ha d'aportar aprovació municipal del projecte.

•

S'ha aportat certificat que acredita l'acord de l'Ajuntament de Novelda en ple de 4 de febrer de 2020,
d'adhesió al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia; el dia de la data no consta que
l'Ajuntament de Novelda haja aportat memòria de seguiment, si bé, suposant que el registre de
l'adhesió al Pacte es formalitzara el mateix que es va adoptar l'acord municipal, el termini per a
remissió de la memòria expira el 4/2/2022.

•

Atès que l'obra no està iniciada, no es precisa en aquest moment l'Annex III. Càlcul i compte
justificatiu de la subvenció.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de l'actuació, acreditat segons la base novena
apartat 4. a) de l'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
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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.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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28.GVRTE1403299 (HBIRT2_2021_28)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE LLAURES DELS OLMOS
EXECUCIÓ D'EDIFICI TIC: RURALTEC

Municipi:
Província:

Llaures dels Olmos
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

A la vista de l'ús que es pretén i que l'emplaçament del mateix (sòl No urbanitzable), s'ha de presentar
justificació per la qual es considera que l'actuació està arreplegada en l'art. 2, apartat 1.a de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació’ (Administratiu, sanitari, religiós, residencial en
totes les seues formes, docent i cultural), d'acord amb l'apartat 4 del punt primer de la RESOLUCIÓ de
26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es
convoquen per al 2021 les 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 Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

•

Respecte a l'imprès corresponent a l'ANNEX I:
- No està signat pel representant identificat en aquest.
- A l'import ‘elegible subvencionable’ i el ‘import de la subvenció’ (tots dos de l'apartat
E) coincideixen, no podent-se donar aquesta circumstància per l'aplicació dels
percentatges subvencionables. S'ha d'aclarir aquesta discrepància.
- No s'autoritza la consulta de dades d'estar al corrent dels pagaments amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, per la qual cosa s'ha de presentar:
▪ NIF o CIF de la part sol·licitant
▪ Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en
les seues obligacions.

•

Respecte a l'imprès corresponent a l'ANNEX II:
- La quantia total de la despesa indicada en l'apartat D ha de correspondre's amb el
100% del cost de l'actuació subvencionada. La quantitat indicada es correspon amb
la ‘despesa elegible subvencionable’ indicat en l'Annex I.

•

S'ha de presentar la següent documentació:
- Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini
de presentació de sol·licituds, 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: 1. Indicadors dels objectius de
sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ,
apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació
Ecològica en la Construcció. Calendari previst de desenvolupament de l'actuació.
- Currículum de la trajectòria del tècnic redactor/director de l'obra.
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-

-

-

-

-

Còpia escanejada dels títols acreditatius en el currículum així com dels certificats de
màsters oficials o títols propis universitaris i de formació específica, en els quals
s'indique el nombre d'hores.
Per a acreditar l'experiència de l'equip redactor/director de l'actuació s'han d'aportar
certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En aquests
certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la
data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data
Certificat que acredite la disponibilitat del terreny/bé immoble. S'ha d'identificar
l'emplaçament exacte de la parcel·la amb referència cadastral.
Les autoritzacions municipals precises per a la realització de les obres.
Certificat acreditatiu de la representació signat electrònicament pel secretari o
l'interventor.
Certificat de l'acord de l'òrgan competent del Municipi d'aprovació del projecte,
especialment tenint en compte que les obres que es pretenen es troben en Sòl No
Urbanitzable i que està en tramitació una modificació del Pla General Estructural. Tot
això amb la finalitat que quede garantida no solament la viabilitat urbanística així com
l'execució de les obres dins dels terminis establits en la convocatòria.
Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades mitjançant
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 carregue a la corresponent partida pressupostària, o bé mitjançant
informe de l'interventor o interventora de l'Ajuntament.
Certificat que l'obra que es pretén no ha obtingut cap ajuda de minimis.
Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model
degudament segellat i signat per entitat bancària.

•

Malgrat l'indicat en la instància corresponent a l'Annex I, no consten com presentats els següents
documents:
- Document d'adhesió al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.
- Inscripció en el Registre de petjada de carboni.

•

Respecte a la documentació tècnica presentada:
- Els documents que componen el Projecte d'execució (memòria, plans, pressupost
etc.) manquen de visat col·legial.
- En els plans s'identifica una zona com a ‘Fase I’. s'ha d'aclarir si l'obra que es pretén
subvencionar correspon a la totalitat del projecte aportat.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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30.GVRTE1405129 (HBIRT2_2021_30)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE GELDO
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CONSULTORI DE SALUT

Municipi:
Província:

Geldo
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

En relació amb l'apartat E de l'Annex I:
- S'ha de concretar la despesa elegible subvencionable.
- S'ha d'indicar la despesa total de l'actuació SENSE IVA així com s'ha de concretar per part del
sol·licitant la ‘despesa elegible subvencionable (sense IVA)’ i el ‘import de la subvenció’.
- Malgrat l'indicat en l'apartat G no consten com presentats els següents documents:
▪ Dossier tècnic d'avaluació dels camps d'interès subscrits per tècnic competent, per
la qual cosa haurà de presentar-se.
▪ Certificat acreditatiu de la representació de l'entitat local, signat electrònicament per
secretari o interventor, per la qual cosa haurà de presentar-se.
▪ Document d'adhesió al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.
▪ Inscripció en el Registre de petjada de carboni.
▪ Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades acreditat
mitjançant 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 carregue a la corresponent partida pressupostària, o bé
mitjançant informe de l'interventor o interventora de l'Ajuntament, per la qual cosa
haurà de presentar-se.

•

Respecte al projecte bàsic i d'execució presentat indicar les següents qüestions a esmenar:
- No es troba signat per tècnic professional competent
- No es troba visat per col·legi professional corresponent.
- S'observa que el PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL que consta en el projecte ascendeix
a 91.905,46 euros, constant en l'apartat I de l'Annex I una subvenció concedida per Conselleria
de Sanitat de 100.000 euros. S'ha de justificar que l'import que se sol·licita no supera el cost
total de l'actuació.
- S'ha d'aportar dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del
termini de presentació de sol·licituds, 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: 1. Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació
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-

arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26
d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.
Fotografies de l'estat de l'actuació objecte d'ajuda abans d'aquesta

•

S'han d'aportar:
- Les autoritzacions municipals precises per a la realització de les obres.
- Còpia escanejada dels títols acreditatius en el currículum així com dels certificats de màsters
oficials o títols propis universitaris i de formació específica, en els quals s'indique el nombre
d'hores.
- Certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En aquests certificats
s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data d'inici i de fi,
l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de
promotors privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el
certificat final d'obra.
- S'ha d'aportar, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de
no haver rebut cap.

•

L'Annex V de domiciliació bancària ha de presentar-se segellat i signat per entitat bancària.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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31.GVRTE 1405164 (HBIRT2_2021_31)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE VISTABELLA DEL MAESTRAT
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I ADEQUACIÓ DE L’ANTIC “MATADERO” COM A ESPAI
D’INTERCANVI CULTURAL

Municipi:
Província:

Vistabella del Maestrat
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Projecte d'execució visat, si escau, en format digital subscrit per tècnic competent o memòria
valorada en el cas que per l'abast de l'obra no requerisca de projecte subscrit per tècnic competent
(amb el contingut que indica l'ordre de bases).

•

Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, 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: 1. Indicadors dels objectius
de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

•

Donat el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència
Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2 in fine, únicament serà
subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi Ajuntament, per la qual
cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte no pertany a l'Ajuntament.

•

No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data d'inici
i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de promotors
privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el certificat final d'obra.

•

No consten presentades les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la
realització de les obres; tampoc aprovació municipal de la documentació tècnica aportada.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Atès que es declara que les obres estan iniciades, càlcul i compte justificatiu de la subvenció, segons
l'annex III signat.
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/12529_bi.pdf

•
•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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32.GVRTE 1405441 (HBIRT2_2021_32)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE GANDIA
ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE L'ENTORN DEL PASSEIG FLUVIAL DEL RIU SERPIS ENTRE LA
PLAÇA DEL TIRANT I L'AVINGUDA D'ALACANT

Municipi:
Província:

Gandia
VALÈNCIA

Vista la sol·licitud i la documentació aportada, el sol·licitant ha d'aclarir si l'actuació ha d'emmarcar-se en el
Programa 1. Projectes, o en el Programa 2. Obres.
Una vegada aclarit el punt anterior, s’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

S'ha d'aportar projecte d'execució visat, si escau, en format digital subscrit per tècnic competent o
memòria valorada en el cas que per l'abast de l'obra no requerisca de projecte subscrit per tècnic
competent (amb el contingut que indica l'ordre de bases). Consta com presentat avantprojecte
signat digitalment per tècnics municipals, per la qual cosa hauria d'aclarir-se si opten al programa 01
o al 02 i decidir per a l'objecte en qüestió és necessari projecte o val amb una memòria valorada. Sí
solament fa falta memòria valorada, el contingut del document es considera insuficient.

•

Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació
de sol·licituds, 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: 1. Indicadors dels
objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat
8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció.

•

En cas d'optar al Programa 1, es recorda l'indicat en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020, de 24 de
setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, apartat 2
in fine, únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del propi
Ajuntament, per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de l'avantprojecte no
pertany a l'Ajuntament.

•

No consta com presentat Currículum de la trajectòria del tècnic redactor/director de l'obra, ni còpia
de les titulacions corresponents.

•

No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data
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d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de
promotors privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el certificat
final d'obra.
•

No consta presentació de certificat que acredite la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

•

No consten presentades les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la
realització de les obres; tampoc aprovació municipal de la documentació tècnica aportada.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Atès que es declara que les obres estan iniciades, càlcul i compte justificatiu de la subvenció,
segons l'annex III signat.
http://www.gva.es/downloads/publicados/in/12529_bi.pdf

•
•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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33.GVRTE 140540 (HBIRT2_2021_33)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

R. RAMÍREZ
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT BIOCLIMÀTICA AMB MURS DE PALLA D'ARRÒS DE
L'ALBUFERA
Sant Antoni de Benaixeve
VALÈNCIA

Vista la sol·licitud i la documentació aportada, el sol·licitant ha d'aclarir si l'actuació ha d'emmarcar-se en el
Programa 1. Projectes, o en el Programa 2. Obres.
Una vegada aclarit el punt anterior, s’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Projecte d'execució visat, si escau, en format digital subscrit per tècnic competent o memòria
valorada en el cas que per l'abast de l'obra no requerisca de projecte subscrit per tècnic competent
(amb el contingut que indica l'ordre de bases).

•

No consta com presentat Currículum de la trajectòria del tècnic redactor/director de l'obra.

•

No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data d'inici
i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de promotors
privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el certificat final d'obra.

•

No consten presentades les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la
realització de les obres; tampoc aprovació municipal de la documentació tècnica aportada.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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34.GVRTE1406096 (HBIRT2_2021_34)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE LA TODOLELLA
AMPLIACIÓ LA XARXA DE CALOR DE LA TODOLELLA

Municipi:
Província:

Todolella
CASTELLÓ

Comprovat que ha presentat també sol·licitud al Programa 1 (HBIRT1_2021_26), haurà de concretar a quin
dels dos vol optar, ja que solament és possible a un de tots dos, segons el que es disposa en el resolc
Segon. Finançament de les ajudes 6. “Cada persona o entitat sol·licitant únicament podrà presentar una
sol·licitud per convocatòria, independentment del programa.”
S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Respecte a l'Annex I s'han d'indicar les següents qüestions:
- La despesa elegible subvencionable coincideix amb l'import de la subvenció,
quantitat que resulta d'aplicar els coeficients indicats en l'apartat E.
En l'apartat I de l'Annex I s'indica que les obres que es pretenen han rebut ajudes per
import de 47.0006,05 euros, mentre que en l'imprès corresponent a la sol·licitud
general de la subvenció’ s'indica que no s'han rebut ajudes per a aquest projecte o
acció. S'han d'aclarir aquestes discrepàncies.
- Hauran d'aportar-se els següents documents, per no constar com presentats malgrat
l'indicat en l'apartat G de l'Annex I:
▪ Certificat que acredite la disponibilitat del terreny i dels béns immobles on es
realitza l'actuació, per la qual cosa s'haurà d'aportar.
▪ Document d'adhesió al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.
▪ Inscripció en el Registre de petjada de carboni.
▪ Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades
mitjançant 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 carregue a la corresponent partida
pressupostària, o bé mitjançant informe de l'interventor o interventora de
l'Ajuntament, per la qual cosa s'haurà d'aportar..
▪ Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de
no haver rebut cap, per la qual cosa s'haurà d'aportar.
- S'ha d'aportar les autoritzacions precises per a la realització de les obres.

•

S'ha d'aportar l'imprès corresponent a l'Annex II degudament emplenat i signat pel representant de
l'entitat.

•

Respecte al Projecte presentat es fan constar les següents qüestions:
- No queden definides les obres a realitzar en edificis
- El projecte manca de visat col·legial.
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-

S'han d'aportar els següents documents:
▪ Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del
termini de presentació de sol·licituds, 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 els
Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el
projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26
d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.
▪ 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.

•

Respecte al currículum presentat indicar:
- S'ha de justificar que aquells tècnics diferents al tècnic redactor formen part de
l'equip de la direcció facultativa mitjançant resolució de l'adjudicació del contracte de
serveis corresponent.
- Una vegada aclarit el punt anterior s'ha d'aportar la següent documentació:
▪ Certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va
executar, el lloc, la data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle
empresa/client i data. Complementàriament en el cas de promotors privats
s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el
certificat final d'obra.

•

L'imprès corresponent a l'Annex IV d'Autoavaluació dels criteris de valoració no consta signat
digitalment pel representant de l'entitat.

•

Respecte a l'Imprès de domiciliació bancària segons annex V, s'ha d'emplenar l'apartat F i s'ha de
presentar segellat i signat per entitat bancària.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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35.GVRTE1406460 (HBIRT2_2021_35)
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE BENAFIGOS
MILLORA DE LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT I ENERGÈTIQUES I TRANSFORMACIÓ
DEL RECINTE DE LA PISCINA COM A ESPAI D’ENCONTRE SOCIAL

Municipi:
Província:

Benafigos
CASTELLÓ

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Projecte d'execució visat, si escau, en format digital subscrit per tècnic competent o memòria
valorada en el cas que per l'abast de l'obra no requerisca de projecte subscrit per tècnic competent
(amb el contingut que indica l'ordre de bases). Consta com presentat avantprojecte signat digitalment
per la tècnica municipal i sense visar, per la qual cosa hauria d'aclarir-se si s'opta al programa 1 o a
programa 2.

•

Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, 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: 1. Indicadors dels objectius
de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

•

En cas que s'opte al programa 1 es recorda el que es disposa en la Base Segona de l'ORDRE 6/2020,
de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
apartat 2 in fine, únicament serà subvencionable el treball elaborat per equips externs al personal del
propi Ajuntament, per la qual cosa haurà de presentar declaració que el tècnic redactor de
l'avantprojecte no pertany a l'Ajuntament.

•

No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de projectes eco. En
aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va redactar o va executar, el lloc, la data d'inici
i de fi, l'import, signatura, segelle empresa/client i data. Complementàriament en el cas de promotors
privats s'ha d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el certificat final d'obra.

•

No consten presentades les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la
realització de les obres; tampoc aprovació municipal de la documentació tècnica aportada.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, acreditat segons l'indicat en la
base novena, apartat 4.a).

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.
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•

En el cas d'entitats, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol
projecte al sol·licitant; o si escau, declaració de no haver rebut cap.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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36.GVRTE1407789 (HBIRT2_2021_36)
Promotor:
Actuació:

THE TALENT 4 BUSINESS SL
COL·LEGI EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SHACKLETON FASE 1

Municipi:
Província:

Burjassot
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.

•

Projecte d'execució visat COMPLET, en format digital subscrit per tècnic competent.

•

Respecte al currículum aportat:
- No consta còpia escanejada de títols, màster, directament relacionats amb les
àrees d'interès en els quals s'indique el nombre d'hores realitzades, de l'equip
redactor del projecte.
- No consten presentats certificats de bona execució de redacció/ direcció de
projectes eco. En aquests certificats s'especificarà: el tipus d'obra que es va
redactar o va executar, el lloc, la data d'inici i de fi, l'import, signatura, segelle
empresa/client i data. Complementàriament en el cas de promotors privats s'ha
d'aportar de les obres executades: llicència d'obres concedida i el certificat final
d'obra.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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37.GVRTE1408182 (HBIRT2_2021_37)
Promotor:
Actuació:

L. HERNANDEZ
REHABILITACIÓ D'HABITATGE

Municipi:
Província:

Ondara
ALACANT

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de
la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat per
entitat bancària.

•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats
d'obra que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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ORVE. Registro REGAGE21e00009157197
Promotor:
Actuació:

AJUNTAMENT DE CATARROJA
BIOCONSTRUCCIÓ AMB PALLA D'ARRÒS DE MÒDUL DIVULGATIU

Municipi:
Província:

Catarroja
VALÈNCIA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Donada la naturalesa de l'obra s'ha d'aportar projecte, conforme al RESOLC CINQUÈ, apartat 8.a.I de la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, que
haurà d'estar diligenciat d'aprovació per l'Ajuntament de Catarroja.

•

S'ha d'aportar 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: 1.
Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC
CINQUÈ, apartat 8.a.ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació
Ecològica en la Construcció.
L'Ajuntament de Catarroja ha de confirmar si s'ha d'entendre com a Dossier tècnic el document
aportat amb el nom MEMÒRIA AJUNTAMENT PROJECTE IRTA firmado.pdf.

•

S'ha d'aportar currículum del tècnic que subscriu la documentació, amb esment exprés a projectes i
obres eco, ni títols, màster, etc. directament relacionats amb les àrees d'interès de IRTA 2021.

•

No consten presentades les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la
realització de les obres; tampoc aprovació municipal de la documentació tècnica aportada.

•

S'ha aportat acord municipal d'adhesió al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia.
Donada la data de l'acord, s'ha d'acreditar la vigència de l'adhesió.

•

No consta presentat l'Annex III. Càlcul i compte justificatiu de la subvenció.

•

La domiciliació bancària s'ha d'aportar en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model segellat i signat
per entitat bancària.

•

S'ha d'aportar compromís de finançament del 100% de l'actuació, acreditat segons la base novena
apartat 4. a) de l'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
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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.
•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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sn.GVRTE1413807 (HBIRT2_2021_sn)
Promotor:
Actuació:
Municipi:
Província:

CARMEN MARQUÉS RUÍZ
REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI PROTEGIT PER A HABITATGE FAMILIAR EN CARRER
CORREU VELL Núm. 2
València
VALÈNCIA

•

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:

•

Respecte a l'Annex I:
-

Ha de presentar-se subscrit per l'interessat
S'ha d'emplenar en l'apartat E, l'import corresponent a ‘import de la subvenció’.
Al no permetre la consulta:
No s'autoritza la consulta a l'òrgan gestor de dades d'estar al corrent dels pagaments
amb la Tresoreria de la Seguretat Social, per la qual cosa s'ha de presentar:
▪ NIF o CIF de la part sol·licitant
▪ Certificats de la Tresoreria de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les
seues obligacions.

•

No consta presentat l'Annex III. Càlcul i compte justificatiu de la subvenció ja que consta que l'obra
es va iniciar el mes de gener de 2021.

•

S'ha d'aportar signat l'imprès corresponent a l'Annex IV.

•

S'ha d'aportar la domiciliació bancària en imprès normalitzat degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model segellat i signat
per entitat bancària

•

S'ha d'aportar certificat de la disponibilitat del bé immoble.

•

S'ha d'aportar Dossier tècnic, que haurà d'estar signat amb data anterior a la finalització del termini
de presentació de sol·licituds, 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 els
Indicadors dels objectius de sostenibilitat i innovació arreplegats en el projecte, conforme al RESOLC
CINQUÈ, apartat 8 a) ii de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació
Ecològica en la Construcció.
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•

Amb independència del pressupost d'execució material contingut en el projecte o memòria de
l'actuació, s'ha d'aportar un document que arreplegue la despesa elegible subvencionable que
correspondrà amb la part del Pressupost d'Execució Material que es refereix a aquelles unitats d'obra
que s'adeqüen als criteris i àmbit d'aplicació de l'Ordre 6/2020.
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C.

PROGRAMA 3. INVESTIGACIÓ APLICADA I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE.

01.GRVTE1363870 (HBIRT3_2021_1)
Promotor:
Actuació:

ASSOCIACIÓ INVESTIGACIÓ DE LES INDÚSTRIES CERÀMIQUES. (CASTELLÓ)
VENTILES. SISTEMA DE FAÇANA VENTILADA CERÀMICA AMB RECUPERACIÓ DE L'AIRE
CALENT.

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Documentació que acredite la capacitat de representació legal del representant que subscriu la
sol·licitud davant l'entitat sol·licitant, conforme a la normativa d'aplicació.

•

Dossier tècnic, signat electrònicament, ja que el document presentat està sense signar, conforme a la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció
RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Certificats dels projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, identificats en el
Curriculum vitae presentat, conforme la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General
d'Innovació Ecològica en la Construcció, RESOLC CINQUÈ, punt 8, apartat b.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllaç:
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12556_bi.pdf

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària segons annex V degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament
segellat i signat per entitat bancària.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, conforme a l'ORDRE 6/2020, de
24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
BASE NOVENA.
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02.GRVTE1372433 (HBIRT3_2021_2)
Promotor:
Actuació:

INTERLEVA CONTRACT SL
CERSUDS. PAVIMENT CERÀMIC PERMEABLE PER A SUDS.

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Documentació que acredite la capacitat de representació legal del representant que subscriu la
sol·licitud davant l'entitat sol·licitant, conforme a la normativa d'aplicació. Documentació que acredite
la capacitat de representació legal del representant que subscriu la sol·licitud davant l'entitat
sol·licitant, conforme a la normativa d'aplicació.

•

Dossier tècnic, signat electrònicament, conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2021, de la Direcció
General d’Innovació Ecològica en la Construcció RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Còpia dels contractes laborals del personal o centre d'investigació subcontractat per a la redacció del
projecte d'investigació, si fóra el cas, signat per totes dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllaç:
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12556_bi.pdf

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària segons annex V degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament
segellat i signat per entitat bancària.
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03.GRVTE1373427 (HBIRT3_2021_3)
Promotor:
Actuació:

UNIVERSITAT DE ALACANT
BANC DE RECURSOS PER A la REGENERACIÓ PARTICIPATIVA D'UN BARRI VULNERAT.

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Dossier tècnic, signat electrònicament, conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2021, de la Direcció
General d’Innovació Ecològica en la Construcció RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Sol·licitud de subvenció segons annex I, degudament emplenada (apartat E de càlcul de la subvenció
i l'apartat H de declaracions responsables) i signada electrònicament, conforme a la RESOLUCIÓ de
26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, RESOLC SEGON,
punt 7, accessible en el següent enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12557_bi.pdf

•

Còpia dels contractes laborals del personal subcontractat per a la redacció del projecte d'investigació,
si fóra el cas, signat per totes dues parts.

•

Certificat acreditatiu de la representació de l'entitat segons annex II, signat electrònicament,
accessible en el següent enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12528_bi.pdf

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció degudament emplenada i signada
electrònicament, conforme al RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllaç:
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12556_bi.pdf

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària segons annex V degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament
segellat i signat per entitat bancària.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, conforme a l'ORDRE 6/2020, de
24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
BASE NOVENA.

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.
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04.GRVTE1389961 (HBIRT3_2021_4)
Promotor:
Actuació:

PROYME INGENIERIA I CONSTRUCCIÓ
BAÑOS INDUSTRIALITZATS.

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Documentació que acredite la capacitat de representació legal del representant que subscriu la
sol·licitud davant l'entitat sol·licitant, conforme a la normativa d'aplicació.

•

Dossier tècnic, signat electrònicament, conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2021, de la Direcció
General d’Innovació Ecològica en la Construcció RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Còpia dels contractes laborals del personal subcontractat per a la redacció del projecte d'investigació,
si fóra el cas, signat per totes dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC SISÈ, punt 3, accessible en el següent enllaç:
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12556_bi.pdf

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària segons annex V degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament
segellat i signat per entitat bancària.
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05.GRVTE1390821 (HBIRT3_2021_5)
Promotor:
Actuació:

OKAMBUBA COOPERATIVA
ALFAWALL. ESTANDARDITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS DE FUSTA I
PALLA.

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Dossier tècnic, signat electrònicament, conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2021, de la Direcció
General d’Innovació Ecològica en la Construcció RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Certificats d'altres projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, si n'hi haguera,
conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció, RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Còpia escanejada de la titulació i formació de tot l’equip relacionat en el currículum resumit.

•

Còpia dels contractes laborals del personal subcontractat per a la redacció del projecte d'investigació,
si fóra el cas, signat per totes dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC
SISÈ,
punt
3,
accessible
en
el
següent
enllaç:
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12556_bi.pdf

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària segons annex V degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament
segellat i signat per entitat bancària.
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06.GRVTE1394055 (HBIRT3_2021_6)
Promotor:
Actuació:

I. Puerta
TERRAVERSA. BLOCS DE TERRA COMPRIMIDA

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció, RESOLC TERCER, punt 4, podran ser beneficiaris del programa 3 de subvencions les
següents PERSONES JURÍDIQUES: Universitats públiques o privades, centres tecnològics, organismes
públics d'investigació, altres centres públics d'I+D+I, altres entitats privades sense ànim de lucre o
empreses i organismes d'investigació, per tant, haurà d'acreditar-se que el sol·licitant és una persona
jurídica, de les recollides en aquest apartat.

•

Certificats d'altres projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, si fóra el cas,
conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció, RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV, de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al
RESOLC
SISÈ,
accessible
en
el
següent
enllaç:
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12556_bi.pdf.

o

Còpia dels contractes laborals del personal subcontractat per a la redacció del projecte d'investigació,
si fóra el cas, signat per totes dues parts.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, conforme a l'ORDRE 6/2020, de
24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
BASE NOVENA.

•

Certificat acreditatiu de la representació de l'entitat segons annex II, signat electrònicament.

•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària segons annex V degudament emplenat, designant el
compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament
segellat i signat per entitat bancària.
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07.GRVTE1395920 (HBIRT3_2021_7)
Promotor:
Actuació:

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
DESENVOLUPAMENT DE NOUS BIOMATERIALS DE CONSTRUCCIÓ ORIENTATS Al SEGREST
DE CARBONI.

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Certificats d'altres projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, conforme a la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció,
RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Certificat acreditatiu de la representació de l'entitat segons annex II, signat electrònicament, conforme
a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció,
RESOLC CINQUÈ, punt 8,b), accessible en el següent enllaç:
https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12528_bi.pdf

•
•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, conforme a l'ORDRE 6/2020, de
24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
BASE NOVENA.

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.
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08.GRVTE1408057 (HBIRT3_2021_8)
Promotor:
Actuació:

X. Ródenas.
REFUGIS BIOCLIMÀTICS ESCOLARS. RESPOSTA DE LES ESCOLES AL REPTE DEL CANVI
CLIMÀTIC.

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la
Construcció, RESOLC TERCER, punt 4, podran ser beneficiaris del programa 3 de subvencions les següents
PERSONES JURÍDIQUES: Universitats públiques o privades, centres tecnològics, organismes públics
d'investigació, altres centres públics d'I+D+I, altres entitats privades sense ànim de lucre o empreses i
organismes d'investigació, per tant, haurà d'acreditar-se que el sol·licitant és una persona jurídica, de les
recollides en aquest apartat.

•

Currículum resumit de la trajectòria de l'equip proponent conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021,
de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Acreditació dels mèrits rellevants, conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General
d'Innovació Ecològica en la Construcció, RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Certificats d'altres projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, si fóra el cas, conforme a la
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, RESOLC
CINQUÈ, punt 8, b).

•

Còpia escanejada de la titulació i formació de l'equip que concorde amb els àmbits de recerca i
desenvolupament objecte de subvenció.

•

Còpia dels contractes laborals del personal subcontractat per a la redacció del projecte d'investigació, si
fóra el cas, signat per totes dues parts.

•

Autoavaluació dels criteris de valoració segons annex IV, de la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció signada electrònicament, conforme al RESOLC
SISÈ, accessible en el següent enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/12556_bi.pdf.

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, conforme a l'ORDRE 6/2020, de 24
de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, BASE
NOVENA.
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•

Imprès normalitzat de domiciliació bancària segons annex V degudament emplenat, designant el compte
bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes, segons model degudament segellat i signat
per entitat bancària.
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Promotor:
Actuació:

CONSULTORÍA I DIRECCIÓ INVESTLEADING, S.L.
INVESTIGACIÓ APLICADA CO-PRODUCCIÓ DE SOLUCIONS ARQUITECTÒNIQUES AMB
SANDBOX.

S’ha comprovat l’omissió/necessitat d’esmena de:
•

Dossier tècnic, signat electrònicament, conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2021, de la Direcció
General d’Innovació Ecològica en la Construcció RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Currículum resumit de tot l'equip, conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció
General d'Innovació Ecològica en la Construcció RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Certificats d'altres projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, declarats en els
currículums de tot l'equip, si fóra el cas, conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció
General d'Innovació Ecològica en la Construcció, RESOLC CINQUÈ, punt 8, b).

•

Còpia dels contractes laborals del personal subcontractat per a la redacció del projecte
d'investigació, si fóra el cas, signat per totes dues parts.

•

Sol·licitud de subvenció per a projectes i obres segons annex I, degudament emplenat respecte a
l'import de la subvenció i signat electrònicament, conforme a la RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, RESOLC SEGON, punt 7, accessible en el
següent enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/12557_BI.pdf

•

Certificat acreditatiu de la representació de l'entitat segons annex II, degudament emplenat i signat
electrònicament, accessible en el següent enllaç:
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/12528_BI.pdf

•

Compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades, conforme a l'ORDRE 6/2020, de
24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
BASE NOVENA.

•

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides o declaració de no haver rebut cap.
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