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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA

258952

Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit
de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

1. El 22 de desembre de 2020 va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis
existents (Programa PREE) mitjançant resolució de el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de
desembre de 2020.
2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de
documentació en els expedients, les quals es detallen a la taula següent:
Expedient
PREE-3/2020

Sol·licitant
Can Quintín SL

NIF
***9026**

Anomalies
Sol·licitud. Document normalitzat 1: indica que ha sol·licitat un altre ajut. Falta indicar
organisme, data i quantia. Veure punt 16 de la convocatòria.
Informe justificatiu: a l'actuació 2.4 l'ajuda addicional per eficiència és del 10 %, no del
20 %. Els costs de gestió no són subvencionables al 100 %, s'han de prorratejar a cada
actuació i aplicar els percentatges corresponents.
Falta aportar arxiu xml. dels certificats d'eficiència energètica.
Falta resum de la memòria segons Model 3.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091811

Indica que ha sol·licitat un altre ajut. Falta indicar organisme, data i quantia. Veure punt 16
de la convocatòria.
Memòria tècnica: falten amidaments. Falta justificar els rendiments dels generadors tèrmics
i aportar característiques tècniques del fabricant (certificat o etiquetatge energètic oficial o
EUROVENT).
Si les actuacions formen part d'un projecte, ha d'aportar el projecte executiu. No són
subvencionables ampliacions (increment superfície o volum construït). Les superfícies dels
CEE actual i futur i del projecte han de ser coincidents. Aportar plànols de l'estat actual.
Aportar memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i superfícies. Incloure la
justificació de la composició dels tancaments per capes. Falten les dades tècniques dels
materials emprats, del fabricant, DITE o ETE i marcatge CE de fusteria exterior.
Pressupost: cal indicar en el pressupost elegit quines són les partides corresponents a cada
actuació per poder obtenir el cost elegible de l'informe justificatiu (el pressupost està
desglossat però la justificació no).
Falta el Document 2 per indicar quin és el pressupost elegit.
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Expedient
PREE-4/2020

Sol·licitant
Apartamentos, Turísticos SAU

NIF
***1246**

Anomalies
Sol·licitud. Document normalitzat 1: no està signada.
El DNI del representant està caducat. Falta acreditar que SEUMIL, SL, és administrador
d'APARTUSA.
Falta acreditar el compliment d'obligacions tributaries de l'AEAT.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
Informe justificatiu: no està signat pel sol·licitant. Les actuacions han de correspondre a un
mateix edifici (o part d'un mateix edifici). Si vol actuar sobre edificis diferents, haurà de fer
una sol·licitud per a cada edifici.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria resum del projecte. Document normalitzat 3.
Declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions: Falta signar document
1.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.

PREE-5/2020

Menorca SA, Hotel S'Algar

***1246**

Sol·licitud. Document normalitzat 1: no està signada.
El DNI del representant està caducat. Falta acreditar que SEUMIL, SL, és administrador
d'HOTEL S'ALGAR MENORCA, SA.
Falta acreditar el compliment d'obligacions tributàries de l'AEAT.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
Informe justificatiu: no està signat pel sol·licitant.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma
proposada.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091811

Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria resum del projecte. Document normalitzat 3.
Declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions: falta signar document
1.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta Document 2.
PREE-6/2020

Turis Menorca SAU

***0509**

Sol·licitud. Document normalitzat 1: no està signada.
El DNI del representant està caducat.
Falta acreditar que SEUMIL, SL, és administrador de TURIS MENORCA, SAU.
Falta acreditar el compliment d'obligacions tributàries de l'AEAT.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
Informe justificatiu: no està signat pel sol·licitant.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma
proposada.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria resum del projecte. Document normalitzat 3.
Declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions: falta signar document
1.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
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Expedient
PREE-7/2020

Sol·licitant
Urbanización

San

NIF
Luis,

***0090**

Mediterráneo SAU

Anomalies
Sol·licitud. Document normalitzat 1: no està signada.
El DNI del representant està caducat. Falta acreditar que SEUMIL, SL, és administrador de
URBANIZACIÓN SAN LUIS MEDITERRÁNEO, SAU.
Falta acreditar el compliment d'obligacions tributàries de l'AEAT.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
Informe justificatiu: no està signat pel sol·licitant.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit desprès de la reforma
proposada.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria resum del projecte. Document normalitzat 3.
Declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions: falta signar document
1.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta Document 2.

PREE-10/2020 Singala Sancho, Sancho

***9580**

Falta acreditar el compliment d'obligacions tributàries de la CCAA.
Falta informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les
actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l'ajut. Certificat
d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual: falta signar per tècnic
certificador. Falta registrar. La versió del programa de càlcul no és la vigent a la data
indicada. No ha definit instal·lacions de calefacció-refrigeració.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma: falta signar
per tècnic certificador. La millora de qualificació energètica s'ha d'aconseguir
exclusivament amb les actuacions per a les quals es sol·licita l'ajut. La versió del programa
de càlcul no és la vigent a la data indicada.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091811

Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: confon el consum d'energia final
amb el consum d'energia primària no renovable. Només es pot aplicar una de les opcions
d'ajut addicional per eficiència energètica. La quantia màxima per habitatge només aplica
sobre l'ajut base.
Si les actuacions formen part d'un projecte, ha d'aportar el projecte executiu. Aportar
plànols de l'estat actual i futur. Aportar memòria de fusteria exterior amb unitats
modificades i superfícies. Incloure justificació de la composició dels tancaments per capes.
Falten dades tècniques dels materials emprats del fabricant, DITE o ETE i Marcatge CE
fusteria exterior.
Falta pressupost de l'empresa que executarà les actuacions.
Falta Document 2 amb 3 ofertes.
PREE-11/2020 EIDENAI SL

***5253**

Falta revers del DNI del representant.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Si no és propietari, falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder
executar les obres.
Només pot haver un edifici per expedient.
Informe justificatiu: l'actuació 1 ha d'aconseguir una reducció del consum d'energia final
d'un 10 % per ser subvencionable.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma: no està
signat.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: confon el consum d'energia final
amb el consum d'energia primària no renovable. L'actuació 1 ha d'aconseguir i justificar una
reducció del consum d'energia final d'un 10 % respecte a la situació de partida.
Memòria tècnica: falten amidaments. Aportar plànols de l'estat actual i futur. Aportar
memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i superfícies. Incloure justificació de
la composició dels tancaments per capes (si no ho són «per defecte»).
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Expedient

Sol·licitant

PREE-12/2020 Monserrat Acosta, Maria Antonia

NIF
***1941**

Anomalies
Informe justificatiu: no justifica el cost elegible ni la quantia màxima de l'ajut sol·licitat.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent: una de les recomanacions per a la
millora ha de ser la corresponent a la reforma proposada.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma: els valors de
transmitància tèrmica dels tancaments opacs són extremadament baixos.
Justificar contribució renovable de l'aerotèrmia (La instal·lació d'aerotèrmia s'hauria
d'incloure com a bomba de calor).
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: per a l'actuació 1 l'ajut base màxim
està limitat a 6.000 € per habitatge. L'actuació 3 no és subvencionable en interior
d'habitatge unifamiliar.
Projecte tècnic: els valors de transmitància tèrmica dels tancaments definits no es
corresponen amb el certificat d'eficiència energètica final.
Aportar memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i superfícies. Falta dades
tècniques materials emprats del fabricant, DITE o ETE i Marcatge CE fusteria exterior.
Justificar contribució renovable de l'aerotèrmia i aportar SCOP del fabricant.
Falten 2 pressupostos més.
Falta Document 2 quan el pressupost és superior a 40.000 €.
Falta Document acreditatiu que es disposa del bo social.

PREE-13/2020 Oliver Jaume, Mateo

***5544**

Falta DNI del representant.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
Falta Informe justificatiu signat pel sol·licitant en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació
i la descripció de les actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de
l'ajut.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent. Falta certificat d'eficiència
energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091811

Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: les actuacions 2.1 i 2.4 han
d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia final d'un 10 % cada una
(respecte al consum inicial associat a cada actuació).
Falta memòria tècnica. Ha d'incloure plànols de l'estat actual i futur, justificació de la
composició dels tancaments per capes (càlcul de transmitància), dades tècniques del
materials i equips emprats del fabricant, DITE o ETE i marcatge CE.
PREE-14/2020 Seguí Chinchilla, Mercedes

***8959**

Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, o
autoritzar consulta.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
Falta informe justificatiu signat pel sol·licitant en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació
i la descripció de les actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de
l'ajut.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: falta emplenar la majoria dels
camps.
Falta memòria tècnica.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 84
26 de juny de 2021
Fascicle 131 - Sec. V. - Pàg. 26059

Expedient

Sol·licitant

PREE-15/2020 OAM - Oficina d'Arquitectura a

NIF
***8102**

Mallorca

Anomalies
Les entitats que no tenguin personalitat jurídica pròpia s'han de constituir en agrupació
legalment constituïda i amb estatuts vigents. Ha de constar expressament a la sol·licitud la
composició i els percentatges de participació de cada un dels membres.
Entrega contracte d'arrendament per a ús distint a l'habitatge, però no facultat expressa per
fer les obres. Falten 9 clàusules del contracte (una o més pagines). Informe justificatiu: per
ser subvencionable l'actuació 3 s'ha d'actuar sobre més de 40 kWe de potència instal·lada en
il·luminació.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent: El certificat no es correspon amb la
naturalesa del local. Hauria de ser terciari i local. La versió del programa reconegut de
càlcul no és la darrera disponible a la data del certificat.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit: el certificat no es correspon amb la
naturalesa del local. Hauria de ser terciari i local. No està signat per tècnic competent. La
versió del programa reconegut de càlcul no és la darrera disponible a la data del certificat.
Els arxius xml. no són correctes.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: confon el consum d'energia final
amb el consum d'energia primària no renovable. Per a ser subvencionable l'actuació 3 s'ha
d'actuar sobre més de 40 kWe de potència instal·lada en il·luminació.
Memòria tècnica: la secció DB-HE1 del CTE2019 és d'aplicació a tot tipus de reformes.
Aportar plànols de l'estat actual i futur. Aportar memòria de fusteria exterior amb unitats
modificades i superfícies. Incloure justificació de la composició dels tancaments per capes
(justificar els valors de transmitància tèrmica). Falten dades tècniques materials emprats del
fabricant, DITE o ETE i Marcatge CE fusteria exterior. Falten amidaments. Manca
justificar els rendiments dels generadors tèrmics i aportar característiques tècniques del
fabricant (certificat o etiquetatge energètic oficial o EUROVENT).
El beneficiari de l'ajut no pot presentar pressupostos o factures emeses per ell mateix.

PREE-16/2020 Takano Abratani, Luis Fernando

***6588**

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les
actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l'ajut.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091811

Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: confon el consum d'energia final
amb el consum d'energia primària no renovable. 1 ktep són 1000 tep.
Els pressupostos presentats no sumen el cost subvencionable indicat.
Memòria tècnica: manca justificar els rendiments dels generadors tèrmics i aportar
característiques tècniques del fabricant (certificat o etiquetatge energètic oficial o
EUROVENT). Aportar plànols de l'estat actual i futur.
PREE-17/2020 Menurka Luxury SLU

***6209**

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
Falta informe justificatiu signat pel sol·licitant en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació
i la descripció de les actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de
l'ajut.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte.
Document normalitzat 3: falten camps per emplenar. Falta memòria tècnica.
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Expedient

Sol·licitant

PREE-18/2020 Frau Mir, Francisco Bernardo

NIF
***5493**

Anomalies
Sol·licitud. Document normalitzat 1: la sol·licitud correspon a l'opció A. En edificis
unifamiliars d'habitatge no és subvencionable l'enllumenat.
Falta informe justificatiu signat pel sol·licitant en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació
i la descripció de les actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de
l'ajut.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent: no està signat. No està registrat. La
versió del programa de càlcul no és la vigent a la data indicada.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria resum del projecte. Document normalitzat 3.
Memòria tècnica: No justifica el compliment del CTE DB-HE en vigor. Falten plànols
d'estat actual i futur. Falta justificar les transmitàncies tèrmiques dels tancaments (incloure
composició per capes). Aportar memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i
superfícies. Manquen dades tècniques materials emprats del fabricant, DITE o ETE i
Marcatge CE fusteria exterior. Falten amidaments. No està subscrit per tècnic competent.

PREE-19/2020 Galmés Bennasar, Catalina Pilar

***6550**

Falta certificat de compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, o
autoritzar consulta.
Falta informe justificatiu signat pel sol·licitant en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació
i la descripció de les actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de
l'ajut.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual: ha de ser actual
(de data posterior a la publicació de la convocatòria).
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: falten camps per emplenar. En
aquesta convocatòria no són elegibles instal·lacions fotovoltaiques.
Projecte tècnic: no justifica el compliment del CTE DB-HE en vigor. Falten plànols d'estat
actual i futur. Falta justificar les transmitàncies tèrmiques dels tancaments (incloure

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091811

composició per capes). Aportar memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i
superfícies. Manquen dades tècniques materials emprats del fabricant, DITE o ETE i
marcatge CE fusteria exterior. Falten amidaments.
Pressupost: falten 2 ofertes més (de diferents proveïdors).
Falta document 2, el pressupost és superior a 40.000 €.
PREE-21/2020 Yáñez Álvarez, Eva

***0817**

Falta informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les
actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l'ajut. Certificat
d'eficiència energètica de l'edifici existent: falta signar per tècnic competent. Els valors de
demanda de calefacció i refrigeració és impossible que siguin zero. Una de les
recomanacions per a la millora ha de ser la corresponent a la reforma proposada.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma: falta signar
per tècnic competent. Els rendiments estacionals (SCOP) emprats no es corresponen amb
els del fabricant aportats.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: confon el consum d'energia final
amb el consum d'energia primària no renovable.
Memòria tècnica: l'actuació 2.4 consisteix en la substitució d'equips de generació tèrmica
existents. Els rendiments estacionals (SCOP) aportats no són els emprats a la certificació
energètica. No confondre SCOP de calefacció amb el d'ACS. No justifica el compliment del
CTE DB-HE. Falten plànols d'estat actual i futur.
Pressupost: el pressupost de la porta ha de ser posterior al 22/12/2020. El pressupost de
l'informe que acrediti l'adequada realització de les actuacions ha de ser d'un organisme o
entitat de control.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 84
26 de juny de 2021
Fascicle 131 - Sec. V. - Pàg. 26061

Expedient

Sol·licitant

PREE-22/2020 Segarra García, Juan Silvestre

NIF
***9424**

Anomalies
Sol·licitud. Document normalitzat 1: la signatura no correspon amb la del DNI del
sol·licitant.
S'ha d'aportar el DNI del representant.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
Falta informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les
actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l'ajut.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent: no està signat pel tècnic certificador.
No està registrat.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma
proposada.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: confon el consum d'energia final
amb el consum d'energia primària no renovable. 1 ktep són 1000 tep. Les actuacions per
obtenir l'ajut han d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia final d'un
10 %.
En la sol·licitud no indica si ha rebut o no altres subvencions per la mateixa actuació.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.

PREE-23/2020 Leal Torres, Enrique

***1817**

Informe justificatiu: als honoraris professionals i costos de gestió se'ls hi aplica el mateix
percentatge d'ajut que als costos d'execució material.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria resum del projecte, document 3.
Falta memòria tècnica, atès que no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.

PREE-24/2020 Sánchez Raga, José María

***2425**

Informe justificatiu: falta signar per sol·licitant. La il·luminació a l'interior d'habitatges no
és elegible, per tant no permet aconseguir l'ajut addicional per actuació integrada.
Arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml: no estan

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091811

ben formats. Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: confon el consum
d'energia final amb el consum d'energia primària no renovable. La il·luminació a l'interior
d'habitatges no és elegible, per tant no permet aconseguir l'ajut addicional per actuació
integrada. Memòria tècnica: no està signada. L'àmbit d'aplicació de la secció DB HE1 del
CTE és diferent al del DB HE0. S'aplica a qualsevol reforma. Aportar plànols de l'estat
actual i final. Aportar memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i superfícies.
Incloure justificació de la composició dels tancaments per capes. Falta dades tècniques
materials emprats del fabricant, DITE o ETE i marcatge CE de fusteria exterior. Falten
amidaments.
PREE-25/2020 Palmeiro Díaz, María del Pilar

***0760**

Falta còpia del DNI.
Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la SS, o autoritzar consulta.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
Falta informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les
actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l'ajut.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual: ha de ser de data
posterior a la publicació de la convocatòria (22/12/2020). Si sol·licita l'opció B el certificat
ha de ser de la part reformada (no edifici complet).
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma
proposada.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte. Document normalitzat 3: falten camps per emplenar. Confon
el consum d'energia final amb el consum d'energia primària no renovable. La referència
cadastral indicada figura al cadastre com a ús «Hoteler».
Falta memòria tècnica, si no es necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta còpia de l'acord que aprovi l'execució de les actuacions, es creï l'agrupació i nomeni
representant. Amb la quota corresponent per a cada copropietari. Signat per tots els
copropietaris.
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En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB se us
tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades
fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, 23 de juny de 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091811

El director general d'Energia i Canvi Climàtic
José Guillermo Malagrava Rigo
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