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7/06/2018CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI  -Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació 
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO -Servicio Territorial de Vivienda y Rehabilitación

SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE LES AJUDES  
AL LLOGUER D'HABITATGE 

 SOLICITUD DE ABONO DE LAS AYUDAS  
AL ALQUILER DE VIVIENDA

ALQ 
90016

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS DNI / NIF  / NIE DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si és el cas) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (si procede)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

C NÚMERO D'EXPEDIENT / NÚMERO DE EXPEDIENTE

Número d'expedient  
Número de expediente

D DADES DE L'HABITATGE LLOGAT / DATOS DE LA VIVIENDA ARRENDADA

Justificant del pagament per transferència bancària de              mesos consecutiu (marqueu baix el mesos aportats). 
Justificante del pago por transferencia bancaria de                    meses consecutivos (marcad debajo los meses aportados)

 Gener  
 Enero

 Febrer  
 Febrero

 Març 
 Marzo

 Abril  
 Abril

 Maig 
 Mayo

 Juny 
 Junio

 Juliol  
 Julio

 Agost  
 Agosto

 Setembre  
 Septiembre

 Octubre 
 Octubre

 Novembre 
 Noviembre

 Desembre 
 Diciembre

Si ha finalitzat el període de dotze mesos per al que s'ha concedit l'ajuda, certificat bancari que acredite el pagament de la 
renda a la part arrendadora. 
Si ha finalizado el periodo de doce meses para el que se ha concedido la ayuda, certificado bancario que acredite el pago de 
la renta a la parte arrendadora

)(

E SOL·LICITUD / SOLICITUD

D'acord amb la normativa vigent, se sol·licita l'abonament de les ajudes al lloguer d'habitatge reconegudes 
mitjançant resolució de data: / De acuerdo con la normativa vigente, se solicita el abono de las ayudas al alquiler de 
vivienda reconocidas mediante resolución de fecha :

,

/ /

d de

La persona sol·licitant / La persona solicitante

Firma:

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que 
gestione la seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja 
obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Visite l'enllaç següent per a més informació:  
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la 
conselleria que gestione su ayuda, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http://
www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACIÓN_ADICIONAL.pdf

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione 
seran tractades per la Generalitat per a tramitar la seua sol·licitud a l'empara de la Llei general de subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos 
proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACIÓN_ADICIONAL.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACIÓN_ADICIONAL.pdf
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