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SOL·LICITUD DE LLIBERTAT DE CESSIÓ 
SOLICITUD DE LIBERTAD DE CESIÓN

50000

A DADES DE LES PERSONES TITULARS DE L'HABITATGE 
DATOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA VIVIENDA

Primera persona sol·licitant / Primera persona solicitante
COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM  / NOMBRE DNI / NIF

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

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

Segona persona sol·licitant / Segunda persona solicitante
COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM  / NOMBRE DNI / NIF

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

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

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

DNI

TELÈFON / TELÉFONO

NOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

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 TELÈFON / TELÉFONO

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu 
electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la 
sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

D DADES DE L'HABITATGE / DATOS DE LA VIVIENDA
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 NÚM. EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE

C. PROV. C. MINISTERI 
C. MINISTERIO

NÚM. EXP. ANY / AÑO CODI INE / CÓDIGO INE COD. INTER. FASE HABITATGE 
VIVIENDA

VPO / VPNC VPT / VYC / VEX REH
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50000SOL·LICITUD DE LLIBERTAT DE CESSIÓ 
SOLICITUD DE LIBERTAD DE CESIÓN

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTARE
Còpia autoritzada i inscrita de l'escriptura pública de compravenda. 
Copia autorizada e inscrita de la escritura pública de compraventa.

Còpia autoritza i inscrita de l'escriptura pública del préstec hipotecari, en el cas de ser distinta de l'escriptura pública de compravenda. 
Copia autorizada e inscrita de la escritura pública del préstamo hipotecario, en caso de ser distinta de la escritura pública de compraventa.
Certificat expedit per l'entitat de crédit en la qual va ser formalitzat el préstec qualificat. 
Certificado expedido por la entidad de crédito en la que fue formalizado el préstamo cualificado.
Si no ha obtingut préstec qualificat, s'aportarà declaració formal i nota simple del Registre de la Propietat, acreditativa d'aquest extrem. 
De no haber obtenido préstamo cualificado, se aportará declaración formal y nota simple del del Registro de la Propiedad, acreditativa de esta 
circunstancia.
En el cas que la persona sol·licitant no siga la primera propietària de l'habitatge, haurà d'aportar nota simple registral de l'habitatge. 
En el caso de que la persona solicitante no sea la primera propietaria de la vivienda, deberá aportar nota simple registral de la vivienda.
Si ha percebut subvencions s'aportarà certifcat bancari amb les quantitats abonades per la Generalitat Valenciana i el Ministeri, amb les dates 
d'abonament. 
Si ha percibido subvenciones se aportará certificación bancaria con las cantidades abonadas por la Generalitat Valenciana y el Ministerio, con 
las fechas de abono.
Si no ha percebut subvencions s'aportarà certifcat bancari que farà referència expresa a que no han existit aquests abonaments.  
Si no ha percibido subvenciones se aportará certificación bancaria que hará referencia expresa a que no han existido dichos abonos.

EN EL CAS D'HAVER OBTINGUT PRÉSTEC HIPOTECARI: / EN EL CASO DE HABER OBTENIDO PRESTAMO HIPOTECARIO:

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)F

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtenir directament les dades dels 
documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació. 
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, i queda obligat a aportar 
els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener 
directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación.  
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a 
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

No autoritze l'obtenció de les dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) dels sol·licitants o, en el seu cas, del seu 
representant legal. 
No autorizo la obtención de los datos de identidad (DNI o documento equivalente en caso de extranjeros) de los solicitantes o,  en su caso, de su 
representante legal.

G SOL·LICITUD / SOLICITUD
 De conformitat amb la normativa d'aplicació, SOL·LICITA la llibertat de cessió, i a l'efecte es compromet a reintegrar prèviament les ajudes 

econòmiques directes que haguera rebut de la Generalitat Valenciana i/o del Ministeri d'Habitatge, incrementades amb els interessos legals que 
procedisca, així com a cancel·lar el préstec qualificat. 

Així mateix, es té per informat que el termini de resolució de la present sol·licitud és de SIS MESOS, a comptar des de la seua entrada en el 
Registre de l'òrgan competent, transcorregut el qual, de no ser resolta, s'entendrà que ha sigut ESTIMADA (articles 21.3 i 24.1 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques). 

(Es recorda que, d'acord amb la normativa vigent, amb anterioritat a la venda de l'habitatge, haurà de notificar a la Generalitat els drets 
de tempteig i retracte, mitjançant l'imprés 11000). 

 De conformidad con la normativa de aplicación, SOLICITA la libertad de cesión, y al efecto se compromete a reintegrar previamente las ayudas 
economicas directas que hubiere recibido de la Generalitat Valenciana y/o del Ministerio de Vivienda, incrementadas con los intereses legales que 
proceda, así como a cancelar el prestamo cualificado. 

 Asimismo, se tiene por informado de que el plazo de resolución de la presente solicitud es de SEIS MESES, a contar desde su entrada en el 
Registro del órgano competente, transcurrido el cual, de no ser resuelta, se entenderá que ha sido ESTIMADA (artículos 21.3 y 24.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

(Se recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, con anterioridad a la venta de la vivienda, deberá notificar a la Generalitat los 
derechos de tanteo y retracto, mediante el impreso 11000).

, d del
La/Les persona/es interessada/es  /  La/s persona/s interesada/s

Firman:

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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A
DADES DE LES PERSONES TITULARS DE L'HABITATGE
DATOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA VIVIENDA
Primera persona sol·licitant / Primera persona solicitante
Segona persona sol·licitant / Segunda persona solicitante
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN EL SEU CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
D
DADES DE L'HABITATGE / DATOS DE LA VIVIENDA
C. PROV.
C. MINISTERI
C. MINISTERIO
NÚM. EXP.
ANY / AÑO
CODI INE / CÓDIGO INE
COD. INTER.
FASE
HABITATGE
VIVIENDA
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
E
EN EL CAS D'HAVER OBTINGUT PRÉSTEC HIPOTECARI: / EN EL CASO DE HABER OBTENIDO PRESTAMO HIPOTECARIO:
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)
F
D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtenir directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació.
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, i queda obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación. 
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
G
SOL·LICITUD / SOLICITUD
 De conformitat amb la normativa d'aplicació, SOL·LICITA la llibertat de cessió, i a l'efecte es compromet a reintegrar prèviament les ajudes econòmiques directes que haguera rebut de la Generalitat Valenciana i/o del Ministeri d'Habitatge, incrementades amb els interessos legals que procedisca, així com a cancel·lar el préstec qualificat.
Així mateix, es té per informat que el termini de resolució de la present sol·licitud és de SIS MESOS, a comptar des de la seua entrada en el Registre de l'òrgan competent, transcorregut el qual, de no ser resolta, s'entendrà que ha sigut ESTIMADA (articles 21.3 i 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
(Es recorda que, d'acord amb la normativa vigent, amb anterioritat a la venda de l'habitatge, haurà de notificar a la Generalitat els drets de tempteig i retracte, mitjançant l'imprés 11000).
 De conformidad con la normativa de aplicación, SOLICITA la libertad de cesión, y al efecto se compromete a reintegrar previamente las ayudas economicas directas que hubiere recibido de la Generalitat Valenciana y/o del Ministerio de Vivienda, incrementadas con los intereses legales que proceda, así como a cancelar el prestamo cualificado.
 Asimismo, se tiene por informado de que el plazo de resolución de la presente solicitud es de SEIS MESES, a contar desde su entrada en el Registro del órgano competente, transcurrido el cual, de no ser resuelta, se entenderá que ha sido ESTIMADA (artículos 21.3 y 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
(Se recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, con anterioridad a la venta de la vivienda, deberá notificar a la Generalitat los derechos de tanteo y retracto, mediante el impreso 11000).
,
d
del
La/Les persona/es interessada/es  /  La/s persona/s interesada/s
Firman:
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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