Núm. SOL·LICITUD (a emplenar per EVHA):
HABITATGES PROTEGITS - ARRENDAMENT ASSEQUIBLE
CONSULTE LES INSTRUCCIONS AL DORS PER A EMPLENAR LA PRESENT SOL·LICITUD
ESCRIGA AMB LLETRES MAJÚSCULES. TOTS ELS CAMPS SÓN OBLIGATORIS
MUNICIPI:
PROMOCIÓ A LA QUAL S'OPTA

PROMOCIÓ:

CENTRE HISTÒRIC VALÈNCIA

HABITATGE ADAPTAT MOBILITAT

AMB GARATGE

ALTRES PERSONES QUE CONVIURAN EN L'HABITATGE
NOM I COGNOMS

DATA NAIXEMENT

PARENTIU

DNI /NIE

ELS SOTASIGNATS DECLAREN SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT QUE SÓN CERTES LES DADES QUE ES CONSIGNEN EN LA PRESENT SOL·LICITUD, I QUEDEN ASSABENTATS
QUE LA FALSEDAT DE QUALSEVOL DE LES DADES CONSIGNADES CONSTITUEIX CAUSA D'EXCLUSIÓ SENSE PERJUDICI D'ALTRES RESPONSABILITATS. AIXÍ MATEIX
AUTORITZEN L’EVHA PER A SOL·LICITAR LA INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI, ECONÒMIC O PATRIMONIAL DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE
CONVIVÈNCIA, I QUE SIGA LEGALMENT PERTINENT PER AL TRÀMIT DEL PRESENT EXPEDIENT.

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
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 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

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 1

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 2 (SI ESCAU)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
SOL·LICITANT: _________________________________________________________________________ , DNI ____________________

1.- COMPLIMENT DE REQUISITS
El sotasignat declara, sota la seua responsabilitat, que tant ell com la seua unitat de convivència, si escau, compleixen els requisits per a
l'accés, en règim d'arrendament, als habitatges de protecció pública propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, establits en la
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017, de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven aquests criteris d'accés.
2.- EMPADRONAMENT. El sol·licitant declara que:
Està empadronat en el municipi on sol·licita l'habitatge.
Treballa en el municipi on sol·licita l'habitatge.
3.- BAREMACIÓ. El sol·licitant declara que en la seua unitat de convivència concorren les següents circumstàncies:
1) Necessitat d'habitatge
Haver perdut l'habitatge habitual com a conseqüència d'un procés judicial o extrajudicial d'execució hipotecària; o per
Impagament de quotes de lloguer, quan aquest impagament es dega a circumstàncies sobrevingudes de menyscapte econòmic i la
quota del lloguer supose més del 25% dels ingressos de la unitat de convivència.
Que l'habitatge que actualment ocupa presenta deficiències o barreres arquitectòniques no corregibles.
Arrendament que supose més del 25% dels ingressos acreditats de la Unitat de convivència.
2) Presència en la unitat de convivència de persona o persones discapacitades amb un grau de discapacitat reconeguda
Grau de discapacitat igual o superior al 65% o declaració de dependència.
Grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.
3) Altres circumstàncies
Víctima de violència de gènere.
Unitat de convivència amb algun menor a càrrec.
Unitat de convivència en la qual algun integrant tinga edat igual o inferior a 35 anys o superior o igual a 60 anys.
Sol·licitants que es vegen obligats a desplaçar-se per motius laborals.
DECLARE que les dades suara indicades són CERTES, i manifeste que estic assabentat/a que la falsedat de qualsevol de les dades
consignades constitueix causa d'exclusió, sense perjudici d'altres responsabilitats.
______________________, ____ de _________________ de _________
Signatura: ______________________________
INFORMACIÓ IMPORTANT
L'imprés de sol·licitud d'habitatge i la declaració responsable per a baremació ha d'estar emplenada correctament en tots els seus camps amb les dades
sol·licitades i amb l'aportació d’una fotocòpia del DNI/NIE de tots els integrants de la sol·licitud. En el cas que no s'emplenen tots els camps, no s'emplenen
correctament o no s'adjunten tots els DNI/NIE, aquesta sol·licitud serà INADMESA i en conseqüència no serà inclosa en la llista de sol·licitants de la promoció a la
qual s'opte.
Les sol·licituds admeses, sobre la base de les dades declarades, seran prebaremades, i passaran a formar part de la llista d'espera de la promoció on sol·licita
habitatge. Amb posterioritat als sol·licitants que opten a un habitatge, els serà sol·licitada la documentació necessària per a acreditar el compliment dels
requisits establits per la Resolució de la Consellera de 16/06/2017 (DOGV 30/06/2017) i les circumstàncies socials al·legades. Aquells sol·licitants que no aporten la
documentació sol·licitada en termini establit se'ls tindrà per desistits. Si no quedara acreditat el compliment dels requisits, els seria notificada l'exclusió de la seua
sol·licitud. En cas de no ser acreditades les circumstàncies socials al·legades, no serà considerada la puntuació obtinguda.
El sol·licitant està obligat a notificar qualsevol modificació que es produïsca en les dades declarades en la present sol·licitud, i en aquest cas s’actualitzarà la
baremació. La validesa de la present sol·licitud és de DOS ANYS des de la seua presentació, o en el seu cas, des de l'actualització d'aquesta. Transcorregut el
referit període sense haver obtingut habitatge, el sol·licitant haurà de presentar una nova sol·licitud si continua interessat a accedir a un habitatge protegit en
arrendament d’EVHA

PRESENTACIÓ: Mitjançant registre telemàtic al qual pot accedir en http://www.evha.es/portal/valenciano/contacto.php
Presencialment en les oficines de l'ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) o contactant a:
Alacant
Castelló
València

C/ Girona núm. 4 - Telèfon 965 93 82 55
Av. Germans Bou núm. 47 (PROP) – Telèfon 964 72 53 52
Av. de la Plata, núm. 50, baix - Telèfon 96 120 79 50
C/ Vinatea, núm. 14 – Telèfon 96 196 47 00
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