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SOL·LICITUD DE RENÚNCIES D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE I BO LLOGUER JOVE. 
CONVOCATÒRIA 2022  

SOLICITUD DE RENUNCIAS DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA Y BONO ALQUILER 
JOVEN. CONVOCATORIA 2022 

  
 ALQVIV BIJOVE /

A EXPEDIENT 
EXPEDIENTE

NÚM. D'EXPEDIENT 
N.º DE EXPEDIENTE

ALQVIV/2022/ / 46 València / Valencia

/ 03 Alacant / Alicante

/ 03 Alacant / Alicante

BIJOVE/2022/

ALQVIV/2022/

ALQVIV/2022/

BIJOVE/2022/

BIJOVE/2022/

/ 46 València / Valencia

/ 12 Castelló / Castellón

/ 12 Castelló / Castellón

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

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDOPRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDONOM / NOMBRE

DECLARACIÓ  
DECLARACIÓN C

La persona sotasignada declara: 
La persona abajo firmante declara:

- que és beneficiària de les ajudes 
que es beneficiaria de las ayudas

- que RENUNCIA a aquestes ajudes per ser incompatibles d'acord amb les bases reguladores de l'ajuda. 
que RENUNCIA a esta ayudas por ser incompatibles de acuerdo con las bases reguladoras de la ayuda. 

per 
por 

convocades en data   
convocadas en fecha

DADES PER A REALITZAR EL REINTEGRAMENT  
DATOS PARA REALIZAR EL REINTEGROD

Per a realitzar el reintegrament haurà de complir les dades següents per a identificar-lo: 
Para realizar el reintegro tendrá que cumplir los datos siguientes para identificarlo:
Entitat bancària per al reintegrament: / Entidad bancaria para el reintegro:  CAIXABANK 
  
Compte: / Cuenta:  ES61.2100.8681.5402.0008.7973 
  
Titular:  Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 
 Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Referència / Referencia:  ALQVIV - BIJOVE 2022  
  
(haurà d'indicar aquesta referència de l'expedient per a identificar el reintegrament) 
(tendrá que indicar esta referencia para identificar el reintegro)

NÚM. EXPEDIENT: Haurà d'indicar el mateix número d'expedient indicat en el bloc A per a identificar el reintegrament. 
N.º EXPEDIENTE: Tendrá que indicar el mismo número de expediente indicado en el bloque A para identificar el reintegro

, d de

Signatura: 
Firma:

PROTECCIÓ DE DADES: Les dades de caràcter personal que conté l'imprés es troben incloses en el Registre d'activitats de tractament de procediments de subvencions gestionades per la 
Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la informació de la qual es troba a la seua disposició en el següent enllaç: 
http://habitatge.gva.es/documents/168489658/168580556/SUBVENCIONS.pdf/b3e54454-a6aa-4698-963e-58a33d7fd3ed 
L'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició del tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les 
seues dades personals registrades en la Generalitat. podrà realitzar-se, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, podrà realitzar-se a través del següent enllaç:  
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal que contiene el impreso se encuentran incluidos en el registro de actividades de tratamiento de procedimientos de subvenciones  
gestionadas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, cuya información se encuentra a su disposición en el siguiente enlace: 
 http://habitatge.gva.es/documents/168489658/168580556/SUBVENCIONES.pdf/f4b1d6c1-96db-4adf-9b13-1224a266bd16 
El ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas 
respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat. podrá realizarse, de acuerdo con lo que disponen la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, podrá realizarse a través del siguiente enlace:  
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970

http://habitatge.gva.es/documents/168489658/168580556/SUBVENCIONS.pdf/b3e54454-a6aa-4698-963e-58a33d7fd3ed
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
http://habitatge.gva.es/ documents/168489658/168580556/SUBVENCIONES.pdf/f4b1d6c1-96db-4adf-9b13-1224a266bd16
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
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B
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DECLARACIÓ 
DECLARACIÓN 
C
La persona sotasignada declara:
La persona abajo firmante declara:
- que és beneficiària de les ajudes
que es beneficiaria de las ayudas
- que RENUNCIA a aquestes ajudes per ser incompatibles d'acord amb les bases reguladores de l'ajuda.
que RENUNCIA a esta ayudas por ser incompatibles de acuerdo con las bases reguladoras de la ayuda. 
per
por  
convocades en data  
convocadas en fecha
DADES PER A REALITZAR EL REINTEGRAMENT 
DATOS PARA REALIZAR EL REINTEGRO
D
Per a realitzar el reintegrament haurà de complir les dades següents per a identificar-lo:
Para realizar el reintegro tendrá que cumplir los datos siguientes para identificarlo:
Entitat bancària per al reintegrament: / Entidad bancaria para el reintegro:          CAIXABANK
 
Compte: / Cuenta:          ES61.2100.8681.5402.0008.7973
 
Titular:          Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
         Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
Referència / Referencia:          ALQVIV - BIJOVE 2022 
         
(haurà d'indicar aquesta referència de l'expedient per a identificar el reintegrament)
(tendrá que indicar esta referencia para identificar el reintegro)
NÚM. EXPEDIENT: Haurà d'indicar el mateix número d'expedient indicat en el bloc A per a identificar el reintegrament.
N.º EXPEDIENTE: Tendrá que indicar el mismo número de expediente indicado en el bloque A para identificar el reintegro
,
d
de
Signatura:Firma:
PROTECCIÓ DE DADES: Les dades de caràcter personal que conté l'imprés es troben incloses en el Registre d'activitats de tractament de procediments de subvencions gestionades per la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la informació de la qual es troba a la seua disposició en el següent enllaç:
http://habitatge.gva.es/documents/168489658/168580556/SUBVENCIONS.pdf/b3e54454-a6aa-4698-963e-58a33d7fd3ed
L'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició del tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat. podrà realitzar-se, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, podrà realitzar-se a través del següent enllaç: 
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal que contiene el impreso se encuentran incluidos en el registro de actividades de tratamiento de procedimientos de subvenciones 
gestionadas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, cuya información se encuentra a su disposición en el siguiente enlace:
 http://habitatge.gva.es/documents/168489658/168580556/SUBVENCIONES.pdf/f4b1d6c1-96db-4adf-9b13-1224a266bd16
El ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat. podrá realizarse, de acuerdo con lo que disponen la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, podrá realizarse a través del siguiente enlace: 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
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