SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ PROVISIONAL D'ACTUACIÓ EN
ESPAI PÚBLIC EN ARRUR

A

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE ACTUACIÓN EN
ESPACIO PÚBLICO EN ARRUR
ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA I RURAL
ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL

ARRUR
90020

DENOMINACIÓ ÀREA / DENOMINACIÓN ÁREA

MUNICIPI / MUNICIPIO

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DADES DE L'ACTUACIÓ
DATOS DE LA ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓ / DESCRIPCIÓN

COST SUBVENCIONABLE / COSTE SUBVENCIONABLE (*)

C

(*) Impostos, taxes i tributs no inclosos
Impuestos, tasas y tributos no incluidos

DADES DEL PROMOTOR
DATOS DEL PROMOTOR

DNI / CIF

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

CP

DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL

PROVÍNCIA / PROVINCIA

E

FAX

TELÈFON / TELÉFONO

LOCALITAT / LOCALIDAD

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

CERTIFICACIÓ I SOL·LICITUD
CERTIFICADO Y SOLICITUD

El/La sotasignat/ada, com a secretari/ària municipal, CERTIFICA que el promotor ha aportat tota la documentació necessària per a la sol·licitud i
tramitació de les ajudes corresponents a l'obra referida anteriorment i, d'acord amb els informes emesos pel tècnic responsable de l'oficina de
gestió, compleix amb els requisits per a obtindre les ajudes corresponents d'acord amb el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el
Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, per la qual cosa SOL·LICITA que es concedisca la Qualificació Provisional de les obres de l'actuació referida.
El/la abajo firmante, como secretario/a municipal, CERTIFICA que el promotor ha aportado toda la documentación necesaria para la solicitud y
tramitación de las ayudas correspondientes a la obra referida anteriormente y, de acuerdo con los informes emitidos por el técnico responsable de la
oficina de gestión, cumple con los requisitos para obtener las ayudas correspondientes de acuerdo con el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo,
por el cual se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por lo cual SOLICITA que se conceda la Calificación Provisional de las obras de la
actuación referida.

,

d

de

CHAP - IAC

Signatura:
Firma:

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione
seran tractades per la Generalitat per a tramitar la seua sol·licitud a l'empara de la Llei general de subvencions.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que
gestione la seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja
obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.
Visite l'enllaç següent per a més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos
proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
que gestione su ayuda, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Visite el siguiente enlace para más información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

11/12/20

IA - 12360 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

El/La secretari/ària municipal / El/La secretario/a municipal

SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ PROVISIONAL D'ACTUACIÓ EN
ESPAI PÚBLIC EN ARRUR

A

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE ACTUACIÓN EN
ESPACIO PÚBLICO EN ARRUR
ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA I RURAL
ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL

ARRUR
90020

DENOMINACIÓ ÀREA / DENOMINACIÓN ÁREA

MUNICIPI / MUNICIPIO

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DADES DE L'ACTUACIÓ
DATOS DE LA ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓ / DESCRIPCIÓN

COST SUBVENCIONABLE / COSTE SUBVENCIONABLE (*)

C

(*) Impostos, taxes i tributs no inclosos
Impuestos, tasas y tributos no incluidos

DADES DEL PROMOTOR
DATOS DEL PROMOTOR

DNI / CIF

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

CP

DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL

PROVÍNCIA / PROVINCIA

E

FAX

TELÈFON / TELÉFONO

LOCALITAT / LOCALIDAD

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

CERTIFICACIÓ I SOL·LICITUD
CERTIFICADO Y SOLICITUD

El/La sotasignat/ada, com a secretari/ària municipal, CERTIFICA que el promotor ha aportat tota la documentació necessària per a la sol·licitud i
tramitació de les ajudes corresponents a l'obra referida anteriorment i, d'acord amb els informes emesos pel tècnic responsable de l'oficina de
gestió, compleix amb els requisits per a obtindre les ajudes corresponents d'acord amb el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el
Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, per la qual cosa SOL·LICITA que es concedisca la Qualificació Provisional de les obres de l'actuació referida.

,

d

de

El/La secretari/ària municipal / El/La secretario/a municipal

CHAP - IAC

Signatura:
Firma:

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione
seran tractades per la Generalitat per a tramitar la seua sol·licitud a l'empara de la Llei general de subvencions.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que
gestione la seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja
obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.
Visite l'enllaç següent per a més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos
proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
que gestione su ayuda, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Visite el siguiente enlace para más información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

11/12/20

IA - 12360 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

El/la abajo firmante, como secretario/a municipal, CERTIFICA que el promotor ha aportado toda la documentación necesaria para la solicitud y
tramitación de las ayudas correspondientes a la obra referida anteriormente y, de acuerdo con los informes emitidos por el técnico responsable de la
oficina de gestión, cumple con los requisitos para obtener las ayudas correspondientes de acuerdo con el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo,
por el cual se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por lo cual SOLICITA que se conceda la Calificación Provisional de las obras de la
actuación referida.

