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NOTIFICACIÓ DE VENDA PER DRETS DE TANTEIG I RETRACTE DE LA  
GENERALITAT VALENCIANA (HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA) 

  
NOTIFICACIÓN DE VENTA POR DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA (VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA)

A DADES DE L'HABITATGE SOTMÉS A DRETS DE TEMPTEIG I RETRACTE 
DATOS DE LA VIVIENDA SUJETA A DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO

TIPUS VIA / TIPO VÍA NOM DE LA VIA / NOMBRE DE LA VÍA NÚM. / Nº ESCALA 
ESCALERA

PIS / PISO PORTA 
PUERTA

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD REFERÈNCIA CATASTRAL/ REFERENCIA CATASTRAL

FINCA TOM / TOMO LLIBRE / LIBRO FOLI / FOLIO

B DADES DE LES PERSONES VENEDORES 
DATOS DE LAS PERSONAS VENDEDORAS

Primera persona sol·licitant / Primera persona solicitante

Segona persona sol·licitant / Segunda persona solicitante

En el cas que existisquen més de 2 titulars de l'habitatge haurà d'adjuntar-se un annex amb les dades dels restants titulars. 
En el supuesto de que existan más de 2 titulares de la vivienda deberá adjuntarse un anexo con los datos de los restantes titulares.

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM  / NOMBRE DNI / NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAZA, NÚMERO I PORTA) 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP PROVÍNCIA / PROVINCIA

LOCALITAT / LOCALIDAD TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM  / NOMBRE DNI / NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAZA, NÚMERO I PORTA) 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP PROVÍNCIA / PROVINCIA

LOCALITAT / LOCALIDAD TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN EL SEU CAS) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)PROVÍNCIA / PROVINCIACPDOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAZA, NÚMERO I PORTA) 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTARD

Còpia de l'escriptura pública de l'habitatge que es desitja transmetre / Copia de la escritura pública de la vivienda que se desea transmitir

En cas que l'habitatge es trobe ocupat, còpia del contracte o títol que justifica l'ocupació 
En caso de que la vivienda se encuentre ocupada, copia del contrato o título que justifica la ocupación
En el cas que la persona interessada en l'adquisició es trobe en situació de vulnerabilitat, haurà d'aportar-se informe social que ho acredite 
En el caso de que la persona interesada en la adquisición se encuentre en situación de vulnerabilidad, deberá aportarse informe social que lo acredite

Nota simple registral de data actual / Nota simple registral de fecha actual

E NOTIFICACIÓ 
NOTIFICACIÓN

Manifeste la meua voluntat de venda de l'habitatge descrit en l'apartat A, i el garatge i/o traster, si escau, a la persona que s'indica pel preu que a continuació es desglossa, la qual cosa els 
comunique a l'efecte de l'exercici del dret de tanteig del qual la Generalitat Valenciana és titular. El possible adquirent manifesta, així mateix, que compleix amb les condicions exigides per a 
accedir a l'habitatge, als efectes del qual signa amb mi el present document. / Manifiesto mi voluntad de venta de la vivienda descrita en el apartado A, y el garaje y/o trastero, en su caso, a la 
persona que se indica por el precio que a continuación se desglosa, lo que les comunico a los efectos del ejercicio del derecho de tanteo del que la Generalitat Valenciana es titular. El posible 
adquirente manifiesta, así mismo, que cumple con las condiciones exigidas para acceder a la vivienda, a cuyos efectos firma conmigo el presente documento.

Forma de Pagament: 
Forma de Pago:

Altres Condicions: 
Otras Condiciones:

- L'habitatge es ven lliure de càrregues 
- La vivienda se vende libre de cargas

- L'habitatge es ven lliure d'arrendataris o ocupants 
- La vivienda se vende libre de arrendatarios u ocupantes

NOM DE LA PERSONA COMPRADORA / NOMBRE DE LA PERSONA COMPRADORA DNI

PREU HABITATGE / PRECIO VIVIENDA PREU GARATGE / PRECIO GARAGE PREU TRASTER / PRECIO TRASTERO

ADREÇA / DIRECCIÓN TELÈFON / TELÉFONO

A Terminis (Especificar terminis): 
A Plazos (Especificar plazos):

SI NO NOSI

Al comptat  
Al contado 

Unes altres (especificar): 
Otras (especificar):

Tot això d'acord amb el que es disposa en el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte / 
Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y 
retracto

AUTORITZE l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) a recaptar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant l'administració i obligacions davant la seguretat social, 
d'identificació personal, de domicili i de residència, així com per a realitzar investigació jurídica sobre l'immoble objecte de transmissió, la seua titularitat o limitacions, segons el que es preveu 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 núm. 6376, de 14.10.2010) 
AUTORIZO a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) 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, así como para realizar investigación jurídica sobre el inmueble objeto de transmisión, su titularidad o limitaciones, 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)
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NOTIFICACIÓN DE VENTA POR DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA (VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA)

F SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Sol·licita que es tinga per realitzada la present notificació de conformitat i a l'efecte del que es disposa en el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del 
Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte, i manifesta, sota la responsabilitat 
dels signants, la veracitat de les dades consignades, així com l'autenticitat de la documentació aportada 
  
Solicita que se tenga por realizada la presente notificación de conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, 
del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, y manifiesta, bajo la 
responsabilidad de los firmantes, la veracidad de los datos consignados, así como la autenticidad de la documentación aportada

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

, d del

El/els comprador/s 
El/los comprador/es

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

El/els venedor/s 
 El/los vendedor/es

Firman: Firman:

NOTIFICACIÓ 
NOTIFICACIÓNE

Si existeixen càrregues, indicar l'import de les mateixes i la forma en què està prevista la seua cancel·lació. 
Si existen cargas, indicar el importe de las mismas y la forma en que está prevista su cancelación.

Si l'habitatge es troba ocupat, indicar les dades de l'ocupant i el títol que justifica l'ocupació. 
Si la vivienda se encuentra ocupada, indicar los datos del ocupante y el título que justifica la ocupación.

NOSIL'adquirent es troba en alguna situació de vulnerabilitat 
El adquirente se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad
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B
DADES DE LES PERSONES VENEDORES
DATOS DE LAS PERSONAS VENDEDORAS
Primera persona sol·licitant / Primera persona solicitante
Segona persona sol·licitant / Segunda persona solicitante
En el cas que existisquen més de 2 titulars de l'habitatge haurà d'adjuntar-se un annex amb les dades dels restants titulars.
En el supuesto de que existan más de 2 titulares de la vivienda deberá adjuntarse un anexo con los datos de los restantes titulares.
C
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN EL SEU CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
D
E
NOTIFICACIÓ
NOTIFICACIÓN
Manifeste la meua voluntat de venda de l'habitatge descrit en l'apartat A, i el garatge i/o traster, si escau, a la persona que s'indica pel preu que a continuació es desglossa, la qual cosa els comunique a l'efecte de l'exercici del dret de tanteig del qual la Generalitat Valenciana és titular. El possible adquirent manifesta, així mateix, que compleix amb les condicions exigides per a accedir a l'habitatge, als efectes del qual signa amb mi el present document. / Manifiesto mi voluntad de venta de la vivienda descrita en el apartado A, y el garaje y/o trastero, en su caso, a la persona que se indica por el precio que a continuación se desglosa, lo que les comunico a los efectos del ejercicio del derecho de tanteo del que la Generalitat Valenciana es titular. El posible adquirente manifiesta, así mismo, que cumple con las condiciones exigidas para acceder a la vivienda, a cuyos efectos firma conmigo el presente documento.
Forma de Pagament:
Forma de Pago:
Altres Condicions:
Otras Condiciones:
- L'habitatge es ven lliure de càrregues
- La vivienda se vende libre de cargas
- L'habitatge es ven lliure d'arrendataris o ocupants
- La vivienda se vende libre de arrendatarios u ocupantes
Tot això d'acord amb el que es disposa en el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte / Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto
AUTORITZE l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) a recaptar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant l'administració i obligacions davant la seguretat social, d'identificació personal, de domicili i de residència, així com per a realitzar investigació jurídica sobre l'immoble objecte de transmissió, la seua titularitat o limitacions, segons el que es preveu 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 núm. 6376, de 14.10.2010)
AUTORIZO a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) 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, así como para realizar investigación jurídica sobre el inmueble objeto de transmisión, su titularidad o limitaciones, 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)
F
SOL·LICITUD
SOLICITUD
Sol·licita que es tinga per realitzada la present notificació de conformitat i a l'efecte del que es disposa en el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte, i manifesta, sota la responsabilitat dels signants, la veracitat de les dades consignades, així com l'autenticitat de la documentació aportada
 
Solicita que se tenga por realizada la presente notificación de conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, y manifiesta, bajo la responsabilidad de los firmantes, la veracidad de los datos consignados, así como la autenticidad de la documentación aportada
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
,
d
del
El/els comprador/s
El/los comprador/es
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
El/els venedor/s
 El/los vendedor/es
Firman:
Firman:
NOTIFICACIÓ
NOTIFICACIÓN
E
Si existeixen càrregues, indicar l'import de les mateixes i la forma en què està prevista la seua cancel·lació.
Si existen cargas, indicar el importe de las mismas y la forma en que está prevista su cancelación.
Si l'habitatge es troba ocupat, indicar les dades de l'ocupant i el títol que justifica l'ocupació.
Si la vivienda se encuentra ocupada, indicar los datos del ocupante y el título que justifica la ocupación.
L'adquirent es troba en alguna situació de vulnerabilitat
El adquirente se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad
	LATERAL: 
	A1: 
	A2: 
	A3: 
	A4: 
	A5: 
	A6: 
	A7: 
	A8: 
	A9: 
	A10: 
	A11: 
	A12: 
	A13: 
	A14: 
	B4: 
	B5: 
	B6: 
	B7: 
	B8: 
	B9: 
	B10: 
	B11: 
	B12: 
	B13: 
	B14: 
	B15: 
	B16: 
	B17: 
	B18: 
	B19: 
	B20: 
	B21: 
	C1: 
	C2: 
	C3: 
	C4: 
	C5: 
	C6: 
	C7: 
	C8: 
	D1: 0
	D2: 0
	D3: 0
	D4: 0
	E8: 
	E9: 
	E10: 
	E11: 
	E12: 
	E13: 
	E14: 
	E17: 
	E18: 
	E19: 0
	E20: 0
	E21: 0
	E22: 0
	E23: 0
	E24: 0
	E25: 0
	NOM_ARCHIVO: 
	F13: 
	F14: 
	F15: 
	F16: 
	F17: 
	F18: 
	E15: 
	E16: 
	E26: 0
	E27: 0



