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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

10772

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 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) mitjançant resolució del
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, la qual es detalla en la taula
següent:
Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies
Enllaç a la guia

PREE-51/2020

Solivellas Mulet,
Maria del Mar

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
***1172** Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Informe justificatiu: les despeses de gestió de sol·licitud i l'elaboració dels certificats d'eficiència energètica rebran el 35 % d'ajut, no el total.
Memòria tècnica: no justifica el compliment del RITE (CTE DB-HE 2). Cal aportar certificat o etiquetatge energètic oficial o EUROVENT per a bombes de calor. Falten amidaments.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Informe justificatiu: falta justificar el cost elegible de l'actuació 2.4. Els costs elegibles comuns s'han de prorratejar (repartir) entre les diferents actuacions en funció del seu pes en cost elegible. A
l'interior dels habitatges no és subvencionable l'enllumenat i a zones comunes s'ha d'actuar sobre més de 10 kWe instal·lats. Les petites empreses tenen limitat al 50 % l'ajut en l'actuació 1.

PREE-53/2020 Dariandali, SL

***2695**

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent s'ha de registrar a la Direcció General d'Energia. Una de les recomanacions per a la millora ha de ser la corresponent a l'actuació proposada.
Memòria tècnica: justificar el compliment del CTE DB-HE en vigor. Aportar plànols de l'estat actual i reformat. Justificar transmitàncies tèrmiques dels tancaments (composició per capes). Aportar dades
tècniques dels materials emprats, del fabricant, DITE o ETE i marcatge CE (també de la fusteria exterior). Aportar memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i superfícies. Falten amidaments,
justificar rendiments generadors tèrmics i aportar certificat o etiquetatge energètic oficial o EUROVENT.
Si les actuacions formen part d'un projecte, ha d'aportar el projecte executiu.
Pressupost: els electrodomèstics no són subvencionables. Quan l'import subvencionable supera els 40.000 € ha de presentar tres ofertes de diferents proveïdors.
Falta el document 2, llista dels pressuposts sol·licitats.
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Anomalies
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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: s'ha de fer servir la mateixa versió del programa de càlcul per al CEE actual i el CEE futur.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

PREE-54/2020

Llobet Roque,
Lucia

Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit: falta signar per tècnic competent. La superfície habitable és 50 m2 major (no són subvencionables les ampliacions). S'ha de fer servir la mateixa
***0443** versió del programa de càlcul per al CEE actual i el CEE futur. Els certificats han de ser comparables.
Memòria resum: s'han d'aportar les dades de consum d'energia final (no les de primària no renovable).
Projecte tècnic: no són subvencionables ampliacions. No justifica el compliment del RITE (CTE DB-HE 2). Cal incloure la composició per capes dels tancaments per justificar les transmitàncies
tèrmiques. Manquen les dades tècniques dels materials emprats, del fabricant, DITE o ETE i marcatge CE de fusteria exterior. Aportar les característiques tècniques del fabricant dels generadors tèrmics
(certificat o etiquetatge energètic oficial o EUROVENT).
Falta document normalitzat 2 quan el pressupost és superior a 40.000 €.
Falta certificat de la comunitat autònoma que l'habitatge està inclòs en una àrea de regeneració i renovació urbana.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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.

Disseny i

Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent: falta signar per tècnic competent. S'ha de fer servir la mateixa versió del programa de càlcul per al CEE actual i el CEE futur.

PREE-55/2020 Desenvolupament ***8932** Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit. La millora de qualificació energètica s'ha d'aconseguir exclusivament amb les actuacions per a les quals es sol·licita l'ajut (sense fotovoltaica).
MIA, SL

Memòria resum del projecte. document normalitzat 3: confon el consum d'energia final amb el consum d'energia primària no renovable. Les actuacions 2.4 i 2.5 no tenen dret a ajut addicional per actuació
integrada (el % és 0) i la instal·lació fotovoltaica no té consideració de cost elegible. Per a que l'actuació 2.5 sigui subvencionable s'ha de quantificar (i justificar) un estalvi del 10 % en energia final (es fa
definint les condicions de funcionament i ocupació).
Memòria tècnica: no justifica el compliment del RITE (CTE DB-HE 2). Cal aportar els plànols de l'estat actual i futur. El pressupost de l'informe que acrediti l'adequada realització de les actuacions ha de
ser d'un organisme o entitat de control.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Informe justificatiu: la il·luminació a l'interior d'habitatges no és elegible. Als honoraris professionals i costos de gestió se'ls hi aplica el mateix percentatge d'ajut que als costos d'execució material.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent: ha de ser de data posterior a la publicació de la convocatòria. S'ha de fer servir el mateix programa de càlcul reconegut per als dos certificats. Una de
les recomanacions per a la millora ha de ser la corresponent a la reforma proposada.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

PREE-56/2020

Santos Cidón,
María del Pilar

***8190**

Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit: la versió del programa de càlcul no és la vigent en la
data indicada. La superfície i orientació dels tancaments no pot variar sense justificació. La demanda de ACS no pot variar. Ha d'indicar la data de visita del tècnic a l'edifici.
L'arxiu digital del certificat de l'edifici aconseguit (posterior) no està ben format.
Memòria resum del projecte (document normalitzat 3): confon el consum d'energia final amb el consum d'energia primària no renovable. Els valors d'estalvi energètic han de provenir de certificats
d'eficiència energètica d'edificis comparables.
Memòria tècnica: la secció DB-HE1 és d'aplicació a tot tipus de reformes. Justificar compliment del RITE (CTE DB-HE 2). Aportar plànols d'estat actual i futur. Aportar memòria fusteria exterior amb
unitats modificades i superfícies. Incloure justificació composició tancaments per capes (justificar valors transmitància tèrmica). Falten dades tècniques materials emprats del fabricant, DITE o ETE i
marcatge CE fusteria exterior. Falten amidaments. Justificar rendiments generadors tèrmics i aportar característiques tècniques del fabricant (certificat o etiquetatge energètic oficial o EUROVENT).
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta el document normalitzat 1. Presenta formulari de sol·licitud genèrica de subvenció.
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.

PREE-57/2020

Flores Amengual,
Francisco José

***9663**

Falta informe justificatiu, signat pel sol·licitant, en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de els 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 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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per a la mateixa actuació.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta document acreditatiu que es disposa del bo social, en cas que disposi d'aquest.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Informe justificatiu: la il·luminació a l'interior d'habitatges no és elegible. Als honoraris professionals i costos de gestió se'ls hi aplica el mateix percentatge d'ajut que als costs d'execució material.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent: la versió del programa de càlcul no és la vigent en la data indicada.

PREE-58/2020

Prohens Rigo,
Maria Lara

***1866**

Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit: 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/2021/144/1098599

Arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml: no estan ben formats.
Memòria resum del projecte (document normalitzat 3): confon el consum d'energia final amb el consum d'energia primària no renovable.
Memòria tècnica: la secció DB-HE1 és d'aplicació a tot tipus de reformes. Justificar compliment del RITE (CTE DB-HE 2). Aportar plànols d'estat actual i futur. Aportar memòria fusteria exterior amb
unitats modificades i superfícies. Incloure justificació composició tancaments per capes (justificar valors transmitància tèrmica). Falten dades tècniques materials emprats del fabricant, DITE o ETE i
marcatge CE fusteria exterior. Falten amidaments. Justificar rendiments generadors tèrmics i aportar característiques tècniques del fabricant (certificat o etiquetatge energètic oficial o EUROVENT).
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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.
S'ha de fer servir la mateixa versió del programa de càlcul per al CEE actual i el CEE futur.
PREE-59/2020

Echevarría
Fernández, Julián

Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit: la transmitància tèrmica dels tancaments no hauria d'empitjorar.
***7717** Memòria resum del projecte (document normalitzat 3): confon el consum d'energia final amb el consum d'energia primària no renovable. Per a l'actuació 1 la quantia màxima de l'ajut base són
6.000 €/habitatge.
Memòria tècnica: s'ha de justificar el compliment del DB-HE 1 en aquells tancaments modificats. Aportar plànols de l'estat actual i futur. Aportar memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i
superfícies. 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).
Pressupost: s'han de presentar tres ofertes econòmiques completes quan la despesa subvencionable supera els 40.000 €.
Falta el document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta el document que acrediti la identitat del sol·licitant i 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.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

PREE-60/2020 Robardey, Oliver ***7560** 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 xlm.
Falta memòria resum del projecte, document 3.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Pressupost: s'han de presentar tres ofertes econòmiques completes (de diferents proveïdors) quan la despesa subvencionable supera els 40.000 €, de data posterior a la publicació de la convocatòria.
Falta el document 2, si el pressupost és superior a 40.000 €.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
PREE-61/2020

Sans Mercadal,
Daniel

Arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml: presenta errors de validació.
***3830** Memòria resum del projecte (document normalitzat 3): confon el consum d'energia final amb el consum d'energia primària no renovable. Falten camps per omplir.
Memòria tècnica: no justifica el compliment del RITE (CTE DB-HE 2). Falten els plànols d'estat actual i futur. Falta justificar les transmitàncies tèrmiques dels tancaments (cal incloure la composició per
capes). Cal aportar la memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i superfícies. Manquen les dades tècniques dels materials emprats, del fabricant, DITE o ETE i marcatge CE de fusteria
exterior. Falten amidaments.
Aportar característiques tècniques del fabricant dels generadors tèrmics (certificat o etiquetatge energètic oficial o EUROVENT).
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta aportar NIE del sol·licitant. Falta aportar DNI del representant.
Falta certificat de compliment d'obligacions davant la
Seguretat Social.

PREE-62/2020 Sossella, Tito

***3353** 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.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

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 xlm.
Memòria resum del projecte (document normalitzat 3): el sol·licitant no correspon amb la sol·licitud. L'edifici no correspon amb la resta de documentació presentada. Les dades no corresponen amb la
informació requerida.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Informe justificatiu: al pressupost hi ha partides que no són elegibles (aplacat PB i balcons).
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent: falta signar-lo i registrar-lo. L'annex III ha de formar part del certificat. Una de les recomanacions per a la millora ha de ser la corresponent a
PREE-63/2020

Moranta Sabater,
Jaime

l'actuació proposada. Falta la data de visita del tècnic certificador. Falta certificat del local comercial si es vol optar a l'opció A (edifici complet), ja que l'ús habitatge no arriba al 70 % de la superfície
***2613** construïda sobre rasant.
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit: falta signar-lo i registrar-lo. Falta la data de visita del tècnic certificador. Falta certificat del local comercial si es vol optar a l'opció A (edifici
complet), ja que l'ús habitatge no arriba al 70 % de la superfície construïda sobre rasant.
Memòria resum del projecte (document normalitzat 3): confon el consum d'energia final amb el consum d'energia primària no renovable.
Memòria tècnica: falta signatura per tècnic competent. La secció DB-HE1 del CTE2019 és d'aplicació. Falten amidaments. Cal incloure la justificació de la transmitància tèrmica i la composició dels
tancaments per capes. Falten les dades tècniques dels materials emprats, del fabricant, DITE o ETE, marcatge CE dels vidres i fusteria exterior.
Pressupost: hi ha partides que no són elegibles (aplacat PB i balcons).
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta acreditar el compliment d'obligacions tributaries de l'AEAT.

PREE-64/2020

Casa Pepe Ibiza,
SL

***5976**

Informe justificatiu: petites empreses tenen limitat l'ajut de l'actuació 1 al 50 %. Els costos comuns (de gestió) s'han de prorratejar entre les actuacions i aplicar percentatge d'ajut.
Memòria tècnica: falta justificar el compliment del CTE DB-HE 0, DB-HE 1 i DB-HE 4 vigent. Cal incloure la justificació de la transmitància tèrmica i la composició dels tancaments per capes. Falten
les dades tècniques dels materials emprats, del fabricant, DITE o ETE i marcatge CE. Falta aportar les característiques tècniques dels generadors tèrmics del fabricant (certificat o etiquetatge energètic
oficial o EUROVENT). Falten amidaments de les actuacions 1 i 2.1. Signar memòria instal·lacions tèrmiques.
Si les actuacions formen part d'un projecte, ha d'aportar el projecte executiu.
Pressupost: es pressuposten 24 splits quan a la memòria només amiden 20. Falta pressupost de costos de gestió de justificació de l'ajut.
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Sol·licitant

NIF

Anomalies
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.

PREE-65/2020

Alexiane Bijoux,
SL

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
***6679** 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 aconseguit: desapareix el sòl. No s'han definit les instal·lacions d'il·luminació. Els certificats han de poder ser comparables. La millora de qualificació

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

energètica s'ha d'aconseguir exclusivament amb les actuacions per les quals se sol·licita l'ajut.
Memòria resum del projecte (document normalitzat 3): els valors de consum d'energia final no són correctes. Projecte tècnic: no justifica el compliment del CTE DB-HE i RITE en vigor. Falta justificar
les transmitàncies tèrmiques dels tancaments (cal incloure la composició per capes). Falta marcatge CE i declaració de prestacions de la fusteria exterior. Aportar certificat o etiquetatge energètic oficial o
EUROVENT dels generadors tèrmics.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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: falta signar per tècnic competent. Les mesures de millora s'han de definir a l'annex III.
PREE-66/2020

Tuval Gefen,
Idan

***1807**

Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit: falta signar per tècnic competent.
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. Perquè l'actuació 1 sigui subvencionable ha de justificar una
reducció del 10 % del consum d'energia final.
Memòria tècnica: no aplica correctament el criteri de flexibilitat. S'ha de complir la secció DB-HE 1 del CTE en aquells elements modificats (finestres). El RITE és d'aplicació, no cal projecte si la
potència és inferior a 70 kWt. La contribució solar mínima hauria de ser del 60 %. Falten plànols d'estat actual i futur. Cal aportar la memòria de fusteria exterior amb unitats modificades i superfícies.
Falta marcatge CE de fusteria exterior. Aportar característiques captadors solars.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta poders de representació.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
PREE-67/2020

Irzo Bueno,
Ignacio José

***2842**

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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta el document 2 (pressupost superior a 40.000 €/contracte d'obra/15.000 €).
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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.

Produccions del
PREE-68/2020 Mar
Management, SL

***3884**

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 en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en formal xml.
Falta memòria resum del projecte, document 3.
Falta memòria tècnica.
Falta projecte tècnic.
Falta el document 2 (pressupost superior a 40.000 €/contracte d'obra/15.000 €).
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta NIF i poders de representació.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
PREE-69/2020

Truyol Febrer,
Dita

***3638**

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.
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 en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
A la memòria resum del projecte, document 3, falta indicar el consum d'energia final abans i després del projecte.
Falta memòria tècnica.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta el document 2 (pressupost superior a 40.000 €/contracte d'obres/15.000 €).
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta DNI, NIF i poders de representació.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.

PREE-70/2020

Ramón Jiménez,
Fernando

***9807**

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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta document 2 (pressupost superior a 40.000 €/contracte d'obra/15.000 €).
Enllaç a la guia

PREE-71/2020

Moranta
Mesquida, Joan

***5613**

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta còpia DNI representant.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

PREE-72/2020

Salvà Coll,
Guillem

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
***5880** 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.
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 en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria tècnica.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-73/2020

Bennàssar
Torrandell, Pere

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.
***0626** Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Memòria resum del projecte (document normalitzat 3): Les dades indicades no es corresponen amb la documentació presentada, pressupost i certificat d'eficiència energètica.
Falta memòria tècnica.
Falta projecte tècnic.
Falta el document 2 (pressupost superior 40.000 €/contracte d'obra/15.000 €).
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-74/2020

Soares Trinidad,
Mari Luz

Sol·liciten dues persones.
***2627** Falten poders de representació. El DNI d'Edgar Matas Blázquez està caducat.
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.
Les actuacions objecte d'ajut han d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia final d'un 10 % respecte a la situació de partida.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-75/2020

Salamanca
Rullan, Onofre

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***8013** 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.
Els valors indicats en la memòria resum del projecte, document 3, no coincideixen amb els valors dels certificats aportats.
S'haurà d'aportar, en el cas de vidres i tancaments, el marcatge CE i declaració de prestacions o fitxa tècnica de la fusteria i dels vidres, en què figuren les característiques tèrmiques d'aquests.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta document 2 (pressupost superior a 40.000 €/contracte d'obra/15000 € €).
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
PREE-76/2020

Salamanca
Rullan, Onofre

***8013**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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.
Falta memòria resum del projecte, document 3. S'haurà d'aportar, en el cas de vidres i tancaments, el marcatge CE i declaració de prestacions o fitxa tècnica de la fusteria i dels vidres, en què figuren les
característiques tèrmiques d'aquests. Les actuacions objecte d'ajut han d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia final d'un 10 % respecte a la situació de partida.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-77/2020

Adrover Adrover,
Antonio

***1913**

Falta DNI del representant.
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.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
Falta el document 2 (pressupost superior a 40.000 €/contracte d'obres/15.000 €).
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-78/2020

Amengual
Gamundí, Gabriel

***1265**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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. Falta arxiu digital de dades de l'edifici
existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta còpia DNI del representant.

PREE-80/2020

Bauzà Nadal,
Martí Jordi

***7457**

Falta aportar 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. Falta arxiu digital de dades de l'edifici
existent i de l'edifici aconseguit en format xml.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta memòria tècnica.
Falta projecte tècnic.
Falta el document 2 (pressupost superior 40.000 €/contracte d'obra/15.000 €).
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
PREE-81/2020

Marí Ferrer,
Antonio

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
***2958** 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.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria tècnica.
Falta projecte tècnic.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta sol·licitud, document normalitzat 1. Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció al sector públic i si realitza o no activitat comercial i mercantil.
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.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
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.
PREE-82/2020

Ferraris, Ana
Laura

***0842**

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 en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria resum. Document 3.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació. Falta memòria tècnica.
Falta projecte tècnic.
Falta certificat de la comunitat autònoma que acrediti que els habitatges estan qualificats sota algun règim de protecció pública.
Falta document acreditatiu que es disposa del bo social. Falta certificat de la comunitat autònoma que els habitatges estan inclosos en una àrea de regeneració i renovació urbana.
Falta còpia del NIF de la comunitat de propietaris.
Falta còpia de la junta de propietaris de l'immoble.
Falta certificat del secretari o administrador de la comunitat amb el vistiplau del president, de l'acord de la junta que s'aprova la designació del president i/o secretari.
Falta certificat del secretari o administrador de la comunitat amb el vistiplau del president, que inclogui una relació de les persones comuneres amb les quotes de participació i el nombre total d'habitatges.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

Mendioroz
PREE-83/2020 Zambrano, Angrl ***9710**
Maria

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta còpia DNI del representant.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
Falta memòria tècnica.
Falta projecte tècnic.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-84/2020

Bosch Pons,
Jesús

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***3647** 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.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta indicar si ha sol·licitat altres subvencions o no per a la mateixa actuació.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Azpeleta

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-85/2020 Tarancón, María ***3062** 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.
Luisa

Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta justificar el RITE. No s'aporta certificat de marcatge CE o un DITE (document d'idoneïtat tècnica) de la fusteria exterior, on figurin les prestacions tèrmiques d'aquestes.
Falta el document 2. Quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra/15.000 €.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta completar i signar el document normalitzat 1.
Falta declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció al sector públic i si realitza o no activitat comercial i mercantil.
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, si no n'és propietari, document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.

PREE-86/2020

Ruiz Pizarro,
Virginia

***0198**

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. 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 en el seu estat actual.
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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació, o indicar en la sol·licitud que no ha rebut cap altre ajut pel mateix concepte.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta document acreditatiu que es disposa del bo social, en cas que disposi d'aquest.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta firmar la sol·licitud.
El certificat AEAT és negatiu (no està al corrent d'obligacions tributaries per incompliment de presentació de declaracions o autoliquidacions).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

PREE-87/2020

Associació de
Veïns des Castell

El certificat de la Seguretat Social és erroni (la persona física o jurídica no figura inscrita com empresari en el sistema de la Seguretat Social).
***1119** 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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Entrega del document normalitzat 1 incomplet.
Falten els poders de representació.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta, si no n'és propietari, document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.

PREE-88/2020

Franco Marimon,
Margarita

Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
***0398** 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. El certificat d'eficiència energètica de
l'edifici existent en el seu estat actual presentat és il·legible.
El certificat d'eficiència energètica presentat de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual és il·legible.
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.
Falta indicar en la sol·licitud si ha sol·licitat/rebut o no altres subvencions per la mateixa actuació.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta document acreditatiu que es disposa del bo social, en cas que disposi d'aquest.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-89/2020

Seguí Capó,
Maria Isabel

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. Les mesures de millora s'han de definir
***1137** en l'annex III.
L'arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml està corrupte.
Presentar la memòria resum del projecte. document normalitzat 3 amb totes les dades emplenades.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta indicar en el document normalitzat 1 si ha sol·licitat/cobrat altres ajudes per la mateixa actuació.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta sol·licitud, document normalitzat 1.
Falta poders de representació.
Falta declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció al sector públic i si realitza o no activitat comercial i mercantil, si li correspon.
Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, o autoritzar consulta.
Falta document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
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.
PREE-90/2020

Muñiz Amian,
Virginia

Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
***6308** 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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació. Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €.
Falta certificat de la comunitat autònoma que acrediti que els habitatges estan qualificats sota algun règim de protecció pública, si correspon.
Falta document acreditatiu que es disposa del bo social, si disposa d'aquest.
Falta certificat de la comunitat autònoma que els habitatges estan inclosos en una àrea de regeneració i renovació urbana, si correspon.
Falta còpia del NIF de la comunitat de propietaris, si correspon.
Falta còpia d'acord de la junta de propietaris de l'immoble, si correspon.
Falta certificat del secretari o administrador de la comunitat amb el vistiplau del president, de l'acord de la junta en què s'aprova la designació del president/secretari, si correspon.
Falta certificat del secretari o administrador de la comunitat, amb el vistiplau del president, que inclogui una relació de les persones comuneres amb les quotes de participació i el nombre total
d'habitatges.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta sol·licitud, document normalitzat 1.
Falta DNI, NIF i poders de representació.
Falta declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció al sector públic i si realitza o no activitat comercial i mercantil, si correspon.
Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, o autoritzar consulta.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
PREE-91/2020

Llabrés Díez,
Gabriel

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.
***5842** 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 en el seu estat actual.
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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions sol·licitades/cobrades per la mateixa actuació.
Falta memòria tècnica, atès que no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta certificat de la comunitat autònoma que acrediti que els habitatges estan qualificats sota algun règim de protecció pública, si correspon.
Falta document acreditatiu que es disposa del bo social, si correspon.
Falta certificat de la comunitat autònoma que els habitatges estan inclosos en una àrea de regeneració i renovació urbana, si correspon.
Falta còpia del NIF de la comunitat de propietaris, si correspon.
Falta còpia d'acord de la junta de propietaris de l'immoble.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-92/2020

Sánchez Ruiz,
Pedro

***2699**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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.
El certificat d'eficiència energètic presentat no contempla la totalitat de l'edifici i les dades entre els dos certificats no concorden.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta certificat de compliment d'obligacions davant la Seguretat Social, dona error.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta, si no n'és propietari, document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

PREE-93/2020

Portobello Real
Estate, SL

***9757**

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. El cost subvencionable indicat no
s'ajusta a la convocatòria.
Els certificats d'eficiència energètic presentats no aporten la informació mínima requerida per poder ser revisats. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
El cost subvencionable indicat no s'ajusta a la convocatòria.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-94/2020

Jiménez
Calderón, Miguel

***4695**

Falta presentar 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.
Els certificats d'eficiència energètic presentats no aporten la informació mínima requerida per poder ser revisats. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
Falta presentar l'arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Revisar les dades indicades a la memòria resum del projecte. Document normalitzat 3. No es corresponen amb la documentació presentada.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-95/2020

Rigo Salvà,
Esperança

Les actuacions objecte d'ajut han d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia final d'un 10 % respecte a la situació de partida.
***9708** El certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual presentat no contempla la totalitat l'edifici i les dades entre els dos certificats no concorden.
El certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual presentat no contempla la totalitat l'edifici i les dades entre els dos certificats no concorden.
Falta presentar l'arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falten dades a la memòria resum del projecte. Document normalitzat 3.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-96/2020

Pulido Sancho,
Maria del Mar

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***6186** 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.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
PREE-97/2020

Martí Cabré,
Xavier

***3904**

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.
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 en el seu estat actual.
Arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.

PREE-98/2020

Timoner Nadal,
Pere

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
***9807** Les dades indicades en l'informe justificatiu no es corresponen a la documentació presentada.
Els certificats d'eficiència energètic presentats no aporten la informació mínima requerida per poder ser revisats. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
Els certificats d'eficiència energètic presentats no aporten la informació mínima requerida per poder ser revisats. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
Presentar arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Les dades indicades a la memòria resum del projecte. document normalitzat 3.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada. Per a qualsevol dubte contactau amb el tècnic encarregat de l'expedient.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta la sol·licitud, document normalitzat 1.
Falta DNI, NIF i poders de representació amb el nom del titular.
Falta declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció al sector públic i si realitza o no activitat comercial i mercantil.
Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, o autoritzar la seva consulta.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
PREE-99/2020

Capó Bosch,
Margarita

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
***3188** 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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació, o indicar que no les ha sol·licitat/rebut.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40000 €, contracte d'obra o 15000 € en altres contractes.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta sol·licitud, document normalitzat 1.
Falta DNI, NIF i poders de representació amb el nom del titular.
Falta declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció al sector públic i si realitza o no activitat comercial i mercantil.
Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, o autoritzar la seva consulta.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
PREE-100/2020

Oleo Forcadas,
José María

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
***3229** 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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació, o indicar que no les ha sol·licitat/rebut.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40000 €, contracte d'obra o 15000 € en altres contractes.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta sol·licitud, document normalitzat 1.
Falta DNI, NIF i poders de representació amb el nom del titular.
Falta declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció al sector públic i si realitza o no activitat comercial i mercantil.
Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
PREE-101/2020

Oleo Forcadas,
José María

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
***3229** Falta informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les actuacions, la justificació el 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 proposada en el seu estat actual.
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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació, o indicar que no les ha cobrat/rebut.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40000 €, contracte d'obra o 15000 € en altres contractes.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-102/2020

Clar Oromí,
Aina Llúcia

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***6086** Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, o autoritzar la seva consulta.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta projecte tècnic o memòria tècnica.
Enllaç a la guia

Servicios de la
Federación
PREE-103/2020 Empresarial

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***7068** Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.

Hotelera de

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.

Mallorca, SL

Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, o autoritzar la consulta en la sol·licitud.
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.

PREE-104/2020

García Casais,
Fernando

***5249**

Falta certificat energètic de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta memòria resum del projecte, document normalitzat 3.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació, o indicar que no les ha cobrat/sol·licitat.
Falta memòria tècnica/projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta document 2, si el pressupost és superior a 40000 €/contracte d'obres, o 15000 €/altres contractes.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
PREE-105/2020

Ajuntament de
Costitx

***0170**

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.
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 en el seu estat actual.
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.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-106/2020

Cortés Forteza,
Andreu Xavier

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
***0384** Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
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.
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.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-107/2020

Parrona Antúnez,
Abraham

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***3776** 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.
Falten dades a la memòria resum del projecte. Document normalitzat 3.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

PREE-108/020

Torres Romero,
Sandra

Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
***5049** 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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta sol·licitud, document normalitzat 1.
Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social o autoritzar consulta en la sol·licitud.

PREE-109/2020

Jacome Pastor,
Juan Carlos

Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
***6164** 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.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació, o indicar en la sol·licitud que no les ha sol·licitat/rebut.
Falta memòria tècnica si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-115/2020

Cuyas Morales,
Maria Gloria

***6228**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta DNI.
Falta fotocòpia que acrediti la propietat de l'edifici.

PREE-117/2020

Garriga Rosselló,
Sebastián

***9105**

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
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/2021/144/1098599

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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació, o indicar en la sol·licitud que no les ha sol·licitat/rebut.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40000 €/contracte d'obres o 15000 €/en altres contractes.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
PREE-118/2020

Amer Gomila,
Pedro

***5860**

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.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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.

PREE-119/2020

Pou Tur, Antonio
Moisés

***7308**

Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta presentar: DNI , NIF i poders de representació.
Certificat de compliment d'obligacions tributàries a l'AEAT és negatiu.
Falta fotocòpia que acrediti la propietat de l'edifici.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
PREE-120/2020

Son Rullan
Inversiones, SL

***9037**

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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra o 15.000 €/altres contractes.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-121/2020

Cifre Cànaves,
Francesca

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***9194** Falta full de representació signat.
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.
El projecte tècnic presentat no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisat.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra o 15.000 €/altres contractes.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-122/2020

Bauza Aguiló,
Laura

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***1971** 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.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Les dades indicades a la memòria resum del projecte, document normalitzat 3 no es corresponen amb la documentació presentada.
El projecte tècnic presentat no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisat.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-123/2020

Cruellas Garau,
Maria

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***3828** 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.
Falta l'arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Les dades indicades a la memòria resum del projecte, document normalitzat 3 no es corresponen amb la documentació presentada.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.
Enllaç a la guia
PREE-124/2020

Oliver Oliver,
Luís Miguel

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
***1979** Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
L'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 és il·legible.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta còpia DNI representant.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.

PREE-125/2020

Colom Ferrer,
Miguel

***5001**

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.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual.
Falta certificat d'eficiència energètica aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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.

PREE-126/2020

Gorrias Camps,
Laura

***4467**

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 en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Les dades indicades a la memòria resum del projecte, document normalitzat 3 no es corresponen amb la documentació presentada.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
No està el document normalitzat 1.
Falta DNI, NIF i poders de representació.
El certificat de l'AEAT és negatiu.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Pel que fa a les opcions sobre les actuacions subvencionables, són actuacions subvencionables les especificades al punt, 3.1. Opcions de les actuacions subvencionables. Justificar la sol·licitud realitzada.
PREE-127/2020 Cristóbal

***0454**

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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra o 15.000 €/altres contractes.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

Asociación de
PREE-128/2020 Industriales de
Mallorca

***0265**

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
Pel que fa a les opcions sobre les actuacions subvencionables, són actuacions subvencionables les especificades en el punt, 3.1. Opcions de les actuacions subvencionables. Justificar la sol·licitud
realitzada.
Els arxiu digitals de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml. presentats estan corruptes.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
El certificat de l'AEAT és negatiu.

PREE-129/2020

Lladó Oliver,
Juan

Falta presentar fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
***5052** 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.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta DNI.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.

PREE-130/2020 Miragoli, Valerio ***7009**

Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

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.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Les dades indicades a la memòria resum del projecte, document normalitzat 3 no es corresponen amb la documentació presentada.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Patronat
PREE-131/2020 Municipal de

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***0150** Els arxius no estan en format xml.

l'Habitatge

Falta pressupost.
Falten els tres pressupostos o la manifestació de no aportació i la firma.
Falta, per entitats públiques, certificació acreditativa de resolució o acord adoptat per l'òrgan competent pel qual s'aprova la participació en el programa PREE i s'assumeixin els compromisos.
Enllaç a la guia

Com. de Prop.
PREE-132/2020 Av. Capitán

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
***5089** Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

Negrete

Els arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml no es poden comprovar: mirau d'eliminar imatges o reduir dimensions.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-133/2020

Macs i Pedres,
SL

***5425**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
El certificat de l'AEAT és negatiu. El certificat de la Seguretat Social dona error, no figura inscrit.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra o 15.000 €/altres contractes.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
El certificat de l'AEAT és negatiu.

PREE-134/2020

Falcón Cortés,
Rosa

Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
***8036** Falta informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les actuacions i la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l'ajut.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
No es considerarà cost elegible la substitució d'una caldera per una altra que utilitzi combustible d'origen fòssil.
Falta memòria tècnica si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
PREE-135/2020

Calvo Sastre,
Ana Maria

***5714**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta memòria resum del projecte, document normalitzat 3.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-136/2020

Socias Comas,
Jaime

***4334**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta informe 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 aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta còpia DNI representant.

PREE-137/2020

Nebot Colomer,
Elisabet

***7465**

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
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.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Les dades indicades a la memòria resum del projecte, document normalitzat 3 no es corresponen a la documentació presentada.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-138/2020

Pons González,
Lorenzo

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
***9105** 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.
Falta l'arxiu digital de dades de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta justificar el RITE.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta document 2.
Enllaç a la guia
PREE-139/2020

Finca ets
Angelets, CB

***9199**

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
El certificat de la Seguretat Social dona error, no figura inscrit.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta document normalitzat 1.
Falta DNI, NIF i poders de representació.

PREE-140/2020

Alonso Alonso,
Francisco

Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, o autoritzar la seva consulta.
***3787** Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres, si no n'és propietari.
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.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació, o indicar que no les heu sol·licitat/rebut.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia

PREE-141/2020

Valbas Pérez,
Luis

***3956**

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta fotocòpia del DNI del titular.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-142/2020

Hernández
García, Felipe

Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
***7937** Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
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.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
PREE-143/2020

Servera Sureda,
Maria

***8017**

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.
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.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-144/2020 Gloe, Catrin

***0273**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Presentar l'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.
Les dades indicades a la memòria resum del projecte. document normalitzat 3 no es corresponen a la documentació presentada.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra o 15.000 €/altres contractes.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta, si no n'és propietari, document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.

PREE-145/2020

Vogt, Karin
Maria

Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
***9628** 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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falten tres pressupostos.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obres o 15.000 €/altres contractes.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.

PREE-146/2020

El Hotel Pacha,
SL

***2158**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
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.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra o 15.000 €/altres contractes.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta, si no n'és propietari, document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
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.
PREE-147/2020

Contreras Mira,
Isaías

***5015**

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 en el seu estat actual.
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.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta document 2, si el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra o 15.000 €/altres contractes.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

Cabot Llompart,
PREE-148/2020 Juana Maria del
Carmen

***8187**

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta, si no n'és propietari, document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
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.
Els arxius digitals de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml. no es poden obrir.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.
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Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.

PREE-149/2020 Jocesar, SL

***4204**

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 en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
PREE-150/2020

Balbas Crespo,
Diego

Falta presentar la consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
***1524** 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.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Les dades indicades a la memòria resum del projecte, document normalitzat 3 no es corresponen amb la documentació presentada.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta sol·licitud. Document normalitzat 1, signat.
Falta DNI.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta, si no n'és propietari, document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.

PREE-151/2020

Cunningham,
Margaret Anne

***0202**

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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta presentar fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.

PREE-152/2020

Matas Rosselló,
Vicenç

Falta presentar consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
***9138** 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.
Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
La sol·licitud, document normalitzat 1, no està signada.
Falta DNI i poders de representació.
Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
PREE-153/2020

Martínez
Gamero, Valentín

38121922C

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.
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 en el seu estat actual.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Falta la memòria resum del projecte. Document normalitzat 3.
Falta declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions cobrades per la mateixa actuació, o indicar que no les ha rebut/sol·licitat.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta DNI.

PREE-154/2020

Muñoz Cabrisas,
Francisco

***3921**

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta, si no n'és propietari, document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.
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.
Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml.
Les dades indicades a la memòria resum del projecte, document normalitzat 3 no es corresponen amb la documentació presentada.
La memòria tècnica presentada no aporta la informació mínima requerida per poder ser revisada.

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 144
21 d'octubre de 2021
Fascicle 210 - Sec. V. - Pàg. 41916

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
El DNI està caducat.
Falta certificat de compliment d'obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, o autoritzar-ne la consulta en la sol·licitud.
Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.
Falta, si no n'és propietari, document o contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

Falta consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de l'immoble.
PREE-155/2020 Oliver Clar, José ***4121** 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.
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 en el seu estat actual.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra o 15.000 €/altres contractes.
Enllaç a la guia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
PREE-156/2020

Moreno Comba,
Jesús David

Falta DNI, NIF i poders de representació.
***3858** 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.
Els arxius digitals de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xml. no es poden obrir.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falten dos pressupostos.
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios.
Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE, en la qual està perfectament especificada.
Falta la 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.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098599

PREE-157/2020

Ciprés Rallo,
Maria Montserrat

Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual.
***2400** Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada en el seu estat actual.
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.
Falta memòria tècnica, si no és necessari projecte.
Falta projecte tècnic.
Falta pressupost.
Falta document 2, quan el pressupost és superior a 40.000 €/contracte d'obra o 15.000 €/altres contractes.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació en el 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 i 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, 18 d'octubre de 2021
El director general d'Energia i Canvi Climàtic
José Guillermo Malagrava Rigo
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