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28/09/20

SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS CONVOCAT PER LA GENERALITAT 
VALENCIANA PER A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGES AMB FINALITATS SOCIALS. 

CONVOCATÒRIA 2020  
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CONVOCADO POR LA GENERALITAT 

VALENCIANA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS CON FINES SOCIALES.
CONVOCATORIA 2020

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES CONVOCA EL CONCURS / RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONVOCA EL CONCURSO

A DADES DEL SOL·LICITANT TITULAR DE L'HABITATGE  
DATOS DEL SOLICITANTE TITULAR DE LA VIVIENDA 

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

NATURALESA JURÍDICA / NATURALEZA JURÍDICA

 Persona física / Persona física Persona jurídica / Persona jurídica

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

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÈFON MÒBIL / TEL. MÓVIL CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO (*)

EN EL CAS DE MÉS D'UN TITULAR PROPIETARI DE L'HABITATGE, EMPLENAR LES SEUES DADES EN L'ANNEX 1 
EN EL CASO DE MÁS DE UN TITULAR PROPIETARIO DE LA VIVIENDA, CUMPLIMENTAR SUS DATOS EN EL ANEXO 1

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI S'ESCAU) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

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

LOCALITAT / LOCALIDAD TEL. MÒBIL PER A NOTIFICACIONS SMS 
TEL. MÓVIL PARA NOTIFICACIONES SMS

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

Valencià 
Valenciano

Castellà 
Castellano

Si la persona sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si la persona solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:  SÍ 

(*) À l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificació o signatura electrònica en els 
termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
  
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de certificación o firma electrónica en los términos 
previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
  
En tot cas s'estarà al que preveu el concurs corresponent / En todo caso se estará a lo previsto en el concurso correspondiente

D AUTORITZACIÓ D'ACCESSOS A CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PERSONALS  
AUTORIZACIÓN DE ACCESOS A CONSULTA TELEMÁTICA DE DATOS PERSONALES

  D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell (DOCV núm 6376 de 14.10.2010), dono la meva autorització 
perquè l'administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la 
comprovació directa de les dades d'identitat. Si denega aquesta autorització, haurà de marcar la casella de denegació i aportar els documents 
d'acreditació esmentats, en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.   
  En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella, i inidicar les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en els termes 
exigits per les normes reguladores del procediment (art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques).  
  
   De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell (DOCV núm 6376 de 14.10.2010), doy mi 
autorización para que la administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como la comprobación directa de los datos de identidad. Si deniega esta autorización, deberá marcar la casilla de denegación y aportar 
los documentos de acreditación mencionados, en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. 
 En caso de No autorizarlo, deberá marcar la casilla, inidcando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, en los 
términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento (art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas).

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat.  
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad.
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributàries amb l'Estat.  
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado.
No autoritzo a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributàries amb la Generalitat Valenciana.  
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana.
No autoritzo a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social.  
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social.
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28/09/20

SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS CONVOCAT PER LA GENERALITAT 
VALENCIANA PER A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGES AMB FINALITATS SOCIALS 

  
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CONVOCADO POR LA GENERALITAT 

VALENCIANA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS CON FINES SOCIALES

E DADES DE LA PROPOSICIÓ (ANNEX 3) / DATOS DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO 3)

NÚMERO TOTAL D'HABITATGES QUE S'OFERTEN EN AQUESTA LICITACIÓ: 
NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS QUE SE OFERTAN EN ESTA LICITACIÓN:

Núm.habitatges per municipi  
Nº viviendas por municipio Municipi / Municipio Provincia / Provincia

F DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

 DECLARE que, assabentat de la licitació que du a terme la Generalitat Valenciana per a l'adquisició de diferents habitatges, conec el plec de 
clàusules particulars i la resta de documentació que ha de regir la licitació esmentada i accepte íntegrament el seu contingut i em compromet a la 
venda de l'immoble o immobles indicat/s en el sobre número 2. 
  
 DECLARO que, enterado de la licitación que se lleva a cabo por la Generalitat Valenciana para la adquisición de distintas viviendas, conozco el 
Pliego de Cláusulas Particulares, y demás documentación que ha de regir la citada licitación, y acepto íntegramente su contenido, y me 
comprometo a la venta del inmueble o inmuebles indicado/s en el sobre número 2.

G SOL·LICITUD / SOLICITUD

SOL·LICITE la participació en el procediment convocat per la Generalitat Valenciana per a l'adquisició d'habitatges amb finalitats socials 
mitjançant la presentació de la present proposta que inclou una còpia impresa i signada del justificant generat en emplenar electrònicament el 
formulari de la sol·licitud, juntament amb el sobre núm. 1 i el sobre núm. 2.  

  
SOLICITO la participación en el procedimiento convocado por la Generalitat Valenciana para la adquisición de viviendas con fines sociales 

mediante la presentación de la presente propuesta que incluye una copia impresa y firmada del justificante generado al cumplimentar 
electrónicamente el formulario de solicitud, junto con el sobre nº 1 y el sobre nº 2.

, d del

Firma:

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, 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 solicitud, 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_INFORMACION_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 legislació vigent. 
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 legislación vigente

http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
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SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS CONVOCAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGES AMB FINALITATS SOCIALS. CONVOCATÒRIA 2020 
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CONVOCADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS CON FINES SOCIALES.CONVOCATORIA 2020
A
DADES DEL SOL·LICITANT TITULAR DE L'HABITATGE 
DATOS DEL SOLICITANTE TITULAR DE LA VIVIENDA 
NATURALESA JURÍDICA / NATURALEZA JURÍDICA
EN EL CAS DE MÉS D'UN TITULAR PROPIETARI DE L'HABITATGE, EMPLENAR LES SEUES DADES EN L'ANNEX 1
EN EL CASO DE MÁS DE UN TITULAR PROPIETARIO DE LA VIVIENDA, CUMPLIMENTAR SUS DATOS EN EL ANEXO 1
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI S'ESCAU)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Si la persona sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si la persona solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
(*) À l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificació o signatura electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de certificación o firma electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
 
En tot cas s'estarà al que preveu el concurs corresponent / En todo caso se estará a lo previsto en el concurso correspondiente
D
AUTORITZACIÓ D'ACCESSOS A CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PERSONALS 
AUTORIZACIÓN DE ACCESOS A CONSULTA TELEMÁTICA DE DATOS PERSONALES
  D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell (DOCV núm 6376 de 14.10.2010), dono la meva autorització perquè l'administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la comprovació directa de les dades d'identitat. Si denega aquesta autorització, haurà de marcar la casella de denegació i aportar els documents d'acreditació esmentats, en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.  
  En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella, i inidicar les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en els termes exigits per les normes reguladores del procediment (art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). 
 
   De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell (DOCV núm 6376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que la administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la comprobación directa de los datos de identidad. Si deniega esta autorización, deberá marcar la casilla de denegación y aportar los documentos de acreditación mencionados, en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
 En caso de No autorizarlo, deberá marcar la casilla, inidcando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento (art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
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SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS CONVOCAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGES AMB FINALITATS SOCIALS
 
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CONVOCADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS CON FINES SOCIALES
E
DADES DE LA PROPOSICIÓ (ANNEX 3) / DATOS DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO 3)
NÚMERO TOTAL D'HABITATGES QUE S'OFERTEN EN AQUESTA LICITACIÓ:
NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS QUE SE OFERTAN EN ESTA LICITACIÓN:
Núm.habitatges per municipi 
Nº viviendas por municipio
Municipi / Municipio
Provincia / Provincia
F
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
 DECLARE que, assabentat de la licitació que du a terme la Generalitat Valenciana per a l'adquisició de diferents habitatges, conec el plec de clàusules particulars i la resta de documentació que ha de regir la licitació esmentada i accepte íntegrament el seu contingut i em compromet a la venda de l'immoble o immobles indicat/s en el sobre número 2.
 
 DECLARO que, enterado de la licitación que se lleva a cabo por la Generalitat Valenciana para la adquisición de distintas viviendas, conozco el Pliego de Cláusulas Particulares, y demás documentación que ha de regir la citada licitación, y acepto íntegramente su contenido, y me comprometo a la venta del inmueble o inmuebles indicado/s en el sobre número 2.
ES:COMO QUIERE RECIBIR LA INFORMACIÓN$VA:COM VOL REBRE LA INFORMACIÓ$EN:COM VOL REBRE LA INFORMACIÓ
G
SOL·LICITUD / SOLICITUD
SOL·LICITE la participació en el procediment convocat per la Generalitat Valenciana per a l'adquisició d'habitatges amb finalitats socials mitjançant la presentació de la present proposta que inclou una còpia impresa i signada del justificant generat en emplenar electrònicament el formulari de la sol·licitud, juntament amb el sobre núm. 1 i el sobre núm. 2. 
 
SOLICITO la participación en el procedimiento convocado por la Generalitat Valenciana para la adquisición de viviendas con fines sociales mediante la presentación de la presente propuesta que incluye una copia impresa y firmada del justificante generado al cumplimentar electrónicamente el formulario de solicitud, junto con el sobre nº 1 y el sobre nº 2.
,
d
del
Firma:
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, 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 solicitud, 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_INFORMACION_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 legislació vigent.
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 legislación vigente
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