SOL·LICITUD D'HABITATGE DE PROMOCIÓ PÚBLICA DE LA
GENERALITAT EN LLOGUER
SOLICITUD DE VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE LA
GENERALITAT EN ALQUILER

A

COGNOMS / APELLIDOS

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

CP

PUNT.

NACIONALITAT /
NACIONALIDAD

SEXE / SEXO

LOCALITAT / LOCALIDAD

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DATA NAIXEMENT
FECHA NACIMIENTO

ESTAT CIVIL / ESTADO CIVIL

LOCALITAT ON SOL·LICITA HABITATGE / LOCALIDAD DONDE SOLICITA VIVIENDA

Localitat d'empadronament:
Localidad de empadronamiento:

C

NIF / NIE

NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA)

B

EXPEDIENT / EXPEDIENTE

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Habitatge accessible
Vivienda accesible
Habitatge adaptat
Vivienda adaptada

Localitat de treball:
Localidad de trabajo:

DADES UNITAT FAMILIAR / DATOS UNIDAD FAMILIAR

Relació de familiars que van a conviure amb el sol·licitant (omplir al dors) / Relación de familiares que van a convivir con el solicitante (rellenar al dorso)

D

INGRESSOS ANUALS UNITAT FAMILIAR / INGRESOS ANUALES UNIDAD FAMILIAR

E

DADES PER A BAREMACIÓ PROVISIONAL (art. 158 Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell)
DATOS PARA BAREMACIÓN PROVISIONAL (art. 158 Decreto 75/2007 de 18 de mayo, del Consell)

€

Jovens menors de 35 anys, o majors de 65 anys, amb dificultad d'accés a vivenda.
Jóvenes menores de 35 años, o mayores de 65 años, con dificultad de acceso a vivienda.
Dones víctimes de la violència de gènere. / Mujeres víctimas de la violencia de género.
Persones objecte de mesures de reallotjament. / Personas objeto de medidas de realojo.
Famílies monoparentals amb càrregues familiars no compartides.
Famílias monoparentales con cargas familiares no compartidas.
Persones dependents o amb discapacitat, o famílies que les tinguen al seu càrrec.
Personas dependientes o con discapacidad o familias que las tengan a su cargo.
Número de persones amb grau de discapacitat inferior a 65 %
Número de personas con grado de discapacidad inferior a 65 %
Número de persones amb grau de discapacitat igual o superior a 65 %
Número de personas con grado de discapacidad igual o superior a 65 %
Persones amb ascendents majors de 65 anys a càrrec de la unitat familiar empadronats amb la persona sol·licitant i inclosos en la declaració
de l'IRPF.
Personas con ascendientes mayores de 65 años a cargo de la unidad familiar empadronados con la persona solicitante y reflejados en la
declaración del IRPF.

F

AFECTATS PER PÈRDUA DEL SEU HABITATGE HABITUAL (*)
AFECTADOS POR PÉRDIDA DE SU VIVIENDA HABITUAL(*)
EXECUCIÓ HIPOTECA / EJECUCIÓN HIPOTECA

ENTITAT HIPOTECANT / ENTIDAD HIPOTECANTE

DATA LLANÇAMENT
FECHA LANZAMIENTO

DESNONAMENT LLOGUER / DESAHUCIO ALQUILER

INFORMACIÓ IMPORTANT:
Esta sol·licitud serà baremada provisionalment, basant-se en les dades declarades, segons establix l’article 158.2
del Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge, i
passarà a formar part de la llista d’espera de la localitat on sol·licita vivenda. Totes les sol·licituds presentades
s’entendran incloses en la llista d’espera, excepte aquelles que, d’acord amb el que preveuen els articles 154 i 155
del Decret 75/2007, de 18 de maig i la disposició addicional novena del Decret 90/2009, de 26 de juny, es troben
incloses en algun dels supòsits que en determinen l'exclusió de la llista esmentada, i en este cas serà notificada
l’exclusió al sol·licitant. El sol·licitant està obligat a notificar qualsevol modificació que es produïsca en les dades
declarades en la present sol·licitud, i en este cas es procedirà a actualitzar-ne la baremació.
La validesa d’esta sol·licitud és de dos anys des de la presentació, o si és el cas, des de l’actualització d'esta.
Transcorregut el referit període sense haver obtingut vivenda, el sol·licitant haurà de presentar nova sol·licitud si
contínua interessat a accedir a una vivenda de promoció pública.
(*) Llei per la Funció Social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
La presente solicitud será baremada provisionalmente, en base a los datos declarados, según establece el artículo
158.2 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública
a la Vivienda, pasando a formar parte de la lista de espera de la localidad donde solicita vivienda. Todas las
solicitudes presentadas se entenderán incluidas en la lista de espera, salvo aquéllas que, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 154 y 155 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo y Disposición Adicional novena del Decreto 90/2009,
de 26 de junio, se encuentren incluidas en alguno de los supuestos que determinen su exclusión de dicha lista, en
cuyo caso les será notificada la citada exclusión. El solicitante está obligado a notificar cualquier modificación que se
produzca en los datos declarados en la presente solicitud, en cuyo caso se procederá a actualizar la baremación.
La validez de la presente solicitud es de dos años desde su presentación, o en su caso, desde la actualización de la
misma. Transcurrido el referido periodo sin haber obtenido vivienda, el solicitante deberá presentar nueva solicitud si
continua interesado en acceder a una vivienda de promoción pública.
(*) Ley por la Función Social de la vivienda de la Comunitat Valenciana

ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO
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REGISTRO DE ENTRADA
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DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

14/03/18

SOL·LICITUD D'HABITATGE DE PROMOCIÓ PÚBLICA DE LA
GENERALITAT EN LLOGUER
SOLICITUD DE VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE LA
GENERALITAT EN ALQUILER
AUTORITZACIÓ
DECLARACIÓ //DECLARACIÓN
AUTORIZACIÓN
AUTORITZE A l'ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVha):
- A cedir les citades dades als organismes públics o entitats privades que demostren un interès legítim dirigit a facilitar les adquisicions o els
arrendaments d'habitatge amb qualsevol tipus de protecció, així com aquells als quals siga necessari facilitar les seues dades per a poder
gestionar la sol·licitud.
- A recaptar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries enfront de l'administració i obligacions enfront de la seguretat social,
d'identificació personal, de domicili i de residència, segons el previst en els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual
s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la
Generalitat i el seu sector públic (DOGV nº 6376, de 14.10.2010).
- A sol·licitar de les administracions públiques i organismes competents, la informació de caràcter tributari, econòmic i patrimonial legalment
pertinent per a la tramitació i resolució del procediment que s'insta, en els termes establits per l'article 156.3 del Decret 75/2007, de 18 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge.
(1) En el cas que, en la tramitació d'aquest procediment, siga necessari recaptar la informació anterior respecte d'altres persones amb motiu de la
seua vinculació amb la Unitat Familiar del sol·licitant, hauran de signar aquesta AUTORITZACIÓ tots els membres de la mateixa majors de 13 anys
en la casella habilitada per a açò en el quadre anterior.
AUTORIZO A LA ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVha):
- A ceder los citados datos a los organismos públicos o entidades privadas que demuestren un interés legítimo dirigido a facilitar las
adquisiciones o los arrendamientos de vivienda con cualquier tipo de protección, así como aquéllos a los cuales sea necesario facilitar sus datos
para poder gestionar la solicitud.
- A recabar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la administración y obligaciones frente a la seguridad
social, de identificación personal, de domicilio y de residencia, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del
Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la
Administración de la Generalitat y su sector público (DOGV nº 6376, de 14.10.2010).
- A solicitar de las administraciones públicas y organismos competentes, la información de carácter tributario, económico y patrimonial
legalmente pertinente para la tramitación y resolución del procedimiento que se insta, en los términos establecidos por el artículo 156.3 del
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
(1) En el caso de que, en la tramitación de este procedimiento, sea necesario recabar la información anterior respecto de otras personas con motivo
de su vinculación con la Unidad Familiar del solicitante, deberán firmar esta AUTORIZACIÓN todos los miembros de la misma mayores de 13 años
en la casilla habilitada para ello en el cuadro anterior.
Relació de familiars que van a conviure amb el sol·licitant / Relación de familiares que van a convivir con el solicitante
Data
Parentiu amb el Signatura si es té 13 anys
Sexe
naixement
Cognoms i nom
sol·licitant
o més (1)
DNI/NIE
Sexo
Fecha
Apellidos y nombre
Parentesco con Firma si se tiene 13 años o
(H Ó M)
nacimiento
el solicitante
más (1)

número de dones embarassades / número de mujeres embarazadas
DECLARE que les dades a dalt indicades són CERTES, manifestant que quede assabentat que la falsedat de qualsevol de les dades consignades
constitueix causa d'exclusió, sense perjudici d'altres responsabilitats.
Així mateix, DECLARE que no dispose d'habitatge, segons l'establit en l'art. 154.a) del Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell.

d

de

Firma:

AUTORITZA, de conformitat amb el disposat en els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
Serveis públics a efectuar les notificacions i comunicacions que es deriven d'aquest expedient per correu electrònic
AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios públicos a efectuar las notificaciones y comunicaciones que se deriven de este expediente por correo electrónico
En compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les seues dades personals seran inclosos en els fitxers responsabilitat d'EVHA, per
a la gestió de la seua sol·licitud, gestió de l'expedient, i en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. L'interessat podrà
exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, adjuntant fotocòpia del DNI en el domicili d'EVha en C/ Vinatea, 14 46001 València
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales serán incluidos en los ficheros responsabilidad de
EVHA, para la gestión de su solicitud, gestión del expediente, y en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. El
interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito, adjuntando fotocopia del DNI en el domicilio de EVha en C/
Vinatea, 14 46001 Valencia
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DECLARO que los datos arriba indicados son CIERTOS, manifestando que quedo enterado de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades.
Así mismo, DECLARO que no dispongo de vivienda, según lo establecido en el art. 154.a) del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell.
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EVHA, para la gestión de su solicitud, gestión del expediente, y en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. El
interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito, adjuntando fotocopia del DNI en el domicilio de EVha en C/
Vinatea, 14 46001 Valencia

ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO

14/03/18

DIN - A4

,

CHAP - IAC

DECLARO que los datos arriba indicados son CIERTOS, manifestando que quedo enterado de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades.
Así mismo, DECLARO que no dispongo de vivienda, según lo establecido en el art. 154.a) del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell.

