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EXPEDIENT NÚMERO / EXPEDIENTE NÚMERO CODI HABITATGE / CÓDIGO VIVIENDA

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOM I COGNOMS DE L'ADJUDICATARI / NOMBRE Y APELLIDOS DEL ADJUDICATARIO DNI

NOM I COGNOMS DEL CÒNJUGE / NOMBRE Y APELLIDOS DEL CÓNYUGE DNI

ESTAT CIVIL / ESTADO CIVIL REG. ECONÒMIC MATRIMONIAL / REG. ECONÓMICO MATRIMONIAL

ADREÇA (CARRER / PLAÇA, NÚMERO, PIS I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

B DADES DE L'HABITATGE / DATOS DE LA VIVIENDA
GRUP / GRUPO CONTRACTE / CONTRATO

C/AV./PLAÇA / C/AVDA./PLAZA NUM. / Nº ESC. PL. PTA.

CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

C SOL·LICITA / SOLICITA

De l'Entitat valenciana d'habitatge i sol, admeta la seua RENÚNCIA a l'adjudicació de l'habitatge descrit i sol·licita s'inicien els tràmits oportuns 
per a l'atorgament de l'escriptura de rescissió de compravenda i extinció d'hipoteca, sense la qual no serà efectiva esta sol·licitud, RENUNCIANT 
expressament a tots els drets que puguen correspondre-li sobre esta. 

De la Entidad valenciana de vivienda y suelo, admita su RENUNCIA a la adjudicación de la vivienda descrita y solicita se inicien los tramites 
oportunos para el otorgamiento de la escritura de rescisión de compraventa y extinción de hipoteca, sin la cual no será efectiva esta solicitud, 
RENUNCIANDO expresamente a todos los derechos que puedan corresponderle sobre la misma.

D DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Claus de l'habitatge. 
Llaves de la vivienda.
Butlletí de baixa de subministrament d'aigua potable. 
Boletín de baja de suministro de agua potable.
Butlletí de baixa de subministrament d'energia elèctrica. 
Boletín de baja de suministro de energía eléctrica.
Certificat d'estar al corrent en els gastos de comunitat del president d'esta. 
Certificado de estar al corriente en los gastos de comunidad del presidente de la misma.

DNI del sol·licitant i cònjuge. 
DNI del solicitante y cónyuge.
Nota simple del Registre de la Propietat. 
Nota simple del Registro de la Propiedad.
Estar al corrent en el pagament de l'habitatge. 
Estar al corriente en el pago de la vivienda.
Últim rebut de l'IBI pagat. 
Último recibo del IBI pagado.

, d de

La persona sol·licitant / La persona solicitante

Firma:

ADVERTÈNCIA / ADVERTENCIA
Perquè siga efectiva una renúncia d'habitatge adjudicat per mitjà d'escriptura de compravenda garantida amb hipoteca, és imprescindible 
atorgar la corresponent escriptura de rescissió de compravenda i extinció d'hipoteca. Els efectes de la renúncia seran els de la data de 
l'escriptura acceptada per l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat fins eixe moment, els gastos de l'habitatge seguiran corresponent al 
renunciant, així com tots els gastos de Notaria i Registre. 
Para que sea efectiva una renuncia de vivienda adjudicada mediante escritura de compraventa garantizada con hipoteca, es imprescindible 
otorgar la correspondiente escritura de rescisión de compraventa y extinción de hipoteca. Los efectos de la renuncia serán los de la fecha de 
la escritura aceptada por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat hasta ese momento, los gastos de la vivienda seguirán 
correspondiendo al renunciante, asi como todos los gastos de Notaría y Registro.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione 
seran tractats per la Evha, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar 
l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades 
personals presentant escrit en el registre d'entrada de la Evha. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant el delegat de protecció de 
dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de dades en: http://www.
evha.es/portal/castellano/transparencia/rat.pdf  i per a l'exercici dels drets en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054  
  
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos 
proporcione serán tratados por la Evha, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad 
de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición 
al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Evha. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante 
el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el 
tratamiento de datos en: http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/RAT.pdf  y para el ejercicio de los derechos en: https://www.gva.
es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054
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De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione 
seran tractats per la Evha, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar 
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De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos 
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el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el 
tratamiento de datos en: http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/RAT.pdf  y para el ejercicio de los derechos en: https://www.gva.
es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054
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D MOTIUS DE LA SOL·LICITUD / MOTIVOS DE LA SOLICITUD

E DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

Així mateix, es reconeix abonar a l'Entitat valenciana d'habitatge i sol la quantitat de 
Asimismo, se reconoce adeudar la Entidad valenciana de vivienda y suelo la cantidad de euros.

La situació constructiva i d'habitabilitat de l'habitatge en la data d'este document és: 
La situación constructiva y de habitabilidad de la vivienda en la fecha de este documento es:

Bona 
Buena Regular Deficient 

Deficiente
Molt deficient 
Muy deficiente

Consistixen els desperfectes existents, si és procedent, en: 
Consistiendo los desperfectos existentes, en su caso, en:

És imprescindible que esta sol·licitud siga firmada per l'adjudicatari i el seu cònjuge. 
Es imprescindible que esta solicitud sea firmada por el adjudicatario y su cónyuge.

, d de

La persona adjudicatària / La persona adjudicataria

Firma:

El cònjuge / El cónyuge

Firma:
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