
 
 
 
SOL·LICITUD DE QUALIFICACIONS DEFINITIVES ARRU PLAN CABANYAL-
CANYAMELAR, S.A. 
 
D'acord amb la base 21a de les Bases reguladores per a les subvencions per a actuacions de 
regeneració i renovació urbanes en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) d'El 
Cabanyal-Canyamelar la competència per a la Qualificació Definitiva de les actuacions subjectes 
a les ajudes regulades en les bases, correspon al Servici Territorial d’Habitatge i Rehabilitació de 
València, i es regula d'acord amb allò previst en l'article 20 del Decret 189/2009, de 23 d'octubre, 
del Consell pel qual s'aprova el Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatges.  
 
Per a la sol·licitud de la Qualificació Definitiva, l'oficina de la societat Plan Cabanyal- Canyamelar 
S.A., realitzarà labors de suport i assessorament als ciutadans i ciutadanes, segons li atribuïx el 
punt 2 de la base 17a. 
 
A la vista d'això, es realitzen les següents instruccions per al millor ompliment dels distints 
impresos i documentació que han de presentar els beneficiaris i beneficiàries en esta oficina, qui 
rebrà la documentació i realitzarà els tràmits oportuns en la forma que establix la mencionada 
base 17a remetent-la als Servicis Territorials d’Habitatge i Rehabilitació, per a la seua Resolució: 
 
(i)   El termini per a sol·licitar la Qualificació Definitiva, serà de 30 dies naturals a partir de la 
finalització de les actuacions, que s'acreditarà amb el Certificat Final d'Obres, omplit pel Tècnic 
Director de les mateixes.  
 
(ii) Els/les beneficiaris/es, hauran d'omplir els impresos que s'adjunten a les presents 
instruccions: 

1. SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 
 

1A. ELEMENTS COMUNS: A omplir per la Comunitat de Propietaris o els Propietaris 
Únics de l’Edifici. 
 

1B. VIVENDA: A omplir un imprés per cada un dels Propietaris de Vivenda que han 
sol·licitat ajudes per a l’interior de la mateixa. 

 
 

2. ANNEX I  
“Full resum de les Actuacions de Rehabilitació (RRU 90017)” 
- ELEMENTS COMUNS (Ctat de Propietaris i Propietaris Únics d’Edifici): Apartats C, F1 

i F3.  
- ELEMENTS PRIVATIUS (Propietaris de Vivenda i Propietaris Únics d’Edifici “si 

és procedent”): Apartats C, F2 i F3. Haurà d'omplir-se un imprés per cada una 
de les vivendes que han sol·licitat ajudes. 

 

3. ANNEX II  
“Sol·licitud d’Alta i Manteniment en el fixer de persones creditores, cessionàries i 
personal propi” (Ajuntament de València). 
Es presentarà u per la Comunitat de Propietaris i u per cada un dels propietaris de 
vivendes o edificis que hagen sol·licitat ajudes, adjuntant la documentació necessària 
indicada en la segona pàgina de l'imprés. 
 



 
 
 

(iii)   La documentació a presentar junt amb l'imprés de SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ 
DEFINITIVA dirigit a la societat pública Plan Cabanyal - Canyamelar, S.A., serà la relacionada en 
l'apartat D (Documentació Aportada) del mateix. 

 Els certificats d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la 
Seguretat Social, hauran de ser vigents, si s'han presentat amb anterioritat, en ocasió dels 
abonaments a compte, i no es troben vigents, en la data de sol·licitud, hauran de renovar-se. 
 
(iv)   Quan en una actuació concórreguen diverses actuacions diferenciades (Elements Comuns 
i interior de Vivendes), la Sol·licitud de Qualificació Definitiva ho serà de manera diferenciada, 
però realitzada amb la mateixa data. No podrà tramitar-se Qualificació Definitiva per a Elements 
Comuns o interior de Vivenda, o la inversa, si l'obra que ha sigut qualificada provisionalment no 
està finalitzada en la seua totalitat. 
 
(v)   Una vegada presentada la documentació i revisada esta, pels servicis tècnics de la societat 
pública, s'emplaçarà a els/les beneficiaris/es, per a la supervisió de l'obra executada, conforme 
establix l'article 28 del Decret 182/2009, del Consell. A la inspecció haurà de concórrer, de 
manera inexcusable, el Tècnic Director de les Obres, i es realitzarà de manera calendaritzada, 
amb els Servicis Territorials i els Servicis d’Habitatge de l'Ajuntament de València. 

València, a 29 de desembre de 2017 
 
 
 
 
 
Vicente Gallart Torán 
Gerent 
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