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Informació pública de la finalització del procediment de 
transmissió onerosa mitjançant la constitució de dret de 
superfície sobre diverses parcel·les propietat de l’Entitat 
Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), per a la promoció, 
construcció i gestió d’habitatges de protecció pública en 
règim de lloguer. [2021/11047]

Información pública de la finalización del procedimiento 
de transmisión onerosa mediante la constitución de dere-
cho de superficie sobre diversas parcelas propiedad de la 
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), para la 
promoción, construcción y gestión de viviendas de protec-
ción pública en régimen de alquiler. [2021/11047]

En relación con el procedimiento de transmisión onerosa mediante 
constitución del derecho de superficie sobre diversas parcelas propie-
dad de EVHA, para la promoción, construcción y gestión de viviendas 
de protección pública en régimen de alquiler, publicado en el DOGV 
en fecha 9 de junio de 2021 y dado que la entrada en vigor del Real 
decreto de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de recu-
peración, transformación y resiliencia, condiciona de manera directa la 
viabilidad de los proyectos propuestos dentro del marco del dicho pro-
cedimiento, por medio de Resolución de fecha 28 de octubre de 2021 se 
ha acordado poner fin al referido procedimiento de transmisión onerosa 
mediante constitución del derecho de superficie sobre diversas parce-
las propiedad de EVHA, para la promoción, construcción y gestión de 
viviendas de protección pública en régimen de alquiler.

València, 29 de octubre de 2021.– El director general: César Jimé-
nez Doménech.

En relació amb el procediment de transmissió onerosa mitjançant 
constitució del dret de superfície sobre diverses parcel·les propietat de 
l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl per a la promoció, construcció i 
gestió d’habitatges de protecció pública en règim de lloguer, publicat 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 de juny de 2021, 
i atés que l’entrada en vigor del Reial decret 853/2020, de 5 d’octubre, 
pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació 
residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, condiciona de manera directa la viabilitat dels projectes 
proposats dins del marc de l’esmentat procediment; per mitjà de la 
Resolució de 28 d’octubre de 2021 s’ha acordat posar fi al mencionat 
procediment de transmissió onerosa mitjançant la constitució de dret de 
superfície sobre diverses parcel·les propietat de l’EVHA, per a la pro-
moció, construcció i gestió d’habitatges de protecció pública en règim 
de lloguer.

València, 29 d’octubre de 2021.– El director general: César Jiménez 
Doménech.
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