SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA XARXA LLOGA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA RED ALQUILA

A

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

COGNOMS / APELLIDOS

NIF/NIE

NOM / NOMBRE

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

VÍA

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

COGNOMS / APELLIDOS

B

NÚM. D'EXPEDIENT / NÚM. EXPEDIENTE

NOM / NOMBRE

DNI

NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR / NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nombre de membres de la unitat familiar, inclosa la persona sol·licitant
Número de miembros de la unidad familiar, incluida la persona solicitante

C

SOL·LICITE I AUTORITZE / SOLICITO Y AUTORIZO

La inscripció en la Borsa de la Xarxa Lloga i en el Registre de Demandants d'Habitatge Protegit, conforme determinen el RD 2066/2008, de 12 de
desembre, el Decret 66/2009, de 15 de maig, del Consell, i la resta de normes de desenvolupament.
La inscripción en la Bolsa de la Red Alquila y en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, conforme determina el RD 2066/2008, de 12
de diciembre; el Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell, y demás normas de desarrollo.
El sotasignat QUEDA INFORMAT I PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè les dades de caràcter personal indicades siguen incorporades en
el Registre de Demandants d'Habitatge Protegit, el responsable del qual és la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Per la
qual cosa,
El abajo firmante QUEDA INFORMADO Y PRESTA SU CONSENTIMIENTO a que los datos de carácter personal arriba expresados sean
incorporados en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, cuyo responsable es la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda. Por lo que,

Autoritza / Autorizo

No Autoritza / No Autoriza

la cessió de les dades als organismes públics o entitats privades que demostren un interés legítim dirigit a facilitar les adquisicions o els
arrendaments d'habitatges amb qualsevol tipus de protecció, com també a aquells als quals calga facilitar-ne les dades per a poder gestionar la
sol·licitud.
la cesión de los citados datos a los organismos públicos o entidades privadas que demuestren un interés legítimo dirigido a facilitar las
adquisiciones o los arrendamientos de viviendas con cualquier tipo de protección, así como a aquellos a los cuales sea necesario facilitar sus datos
para poder gestionar la solicitud.

,

de

del

Firma:

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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D

LOCALITATS ON SE SOL·LICITA L'HABITATGE, PER ORDRE DE PREFERÈNCIA
LOCALIDADES DONDE SE SOLICITA LA VIVIENDA, POR ORDEN DE PREFERENCIA

PROVÍNCIA / PROVINCIA
Els municipis marcats han de pertànyer a la província sel·leccionada / Los municipios marcados han de pertenecer a la província selecionada

LOCALITAT 1
LOCALIDAD 1

LOCALITAT 2
LOCALIDAD 2

LOCALITAT 3
LOCALIDAD 3

En el cas que vegeu un habitatge del vostre interés a la Xarxa Lloga indiqueu el còdi d'expedient de l'immoble
En el caso que haya visto una vivienda de su interés en la Red Alquila indique el código de expediente del inmueble
Cercador Xarxa Lloga Buscador Red Alquila http://www.redalquila.gva.es

E

CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE / CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Nombre de dormitoris necessaris / Número de dormitorios necesarios
Habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda / Vivienda adaptada para personas con movilidad reducida
Ascensor:

Sí

No

Sí

Traster / Trastero:

No

Sí

Garatge / Garaje:

Sí

No

No

Altura preferent / Altura preferente:
Habitatge moblat / Vivienda amueblada:

Sí

No

Mascota:

Cuina equipada amb electrodomèstics / Cocina equipada con electrodomésticos:

No
Sí

No

euros / mes

Renda màxima que pagaríeu / Renta máxima a abonar:

F

Sí

DADES VOLUNTÀRIES / DATOS VOLUNTARIOS

Les dades següents, de caràcter personal, tenen com a finalitat proporcionar l'habitatge més adequat al sol·licitant. En cap cas seran
objecte de cessió a altres organismes o entitats. Emplenar aquestes dades no és obligatori.
Los datos siguientes de carácter personal tienen como finalidad proporcionar la vivienda más adecuada al solicitante. En ningún
caso serán objeto de cesión a otros organismos o entidades. Su cumplimentación no es obligatoria.
INGRESSOS BRUTS DE LA UNITAT FAMILIAR / INGRESOS BRUTOS DE LA UNITAT FAMILIAR
Ingressos anuals / Ingresos anuales

Ingressos mensuals / Ingresos mensuales

SITUACIONS DE PROTECCIÓ PREFERENT / SITUACIONES DE PROTECCIÓN PREFERENTE
Persones que accedeixen per primera vegada a un habitatge. / Personas que acceden por primera vez a una vivienda.
Dones víctimes de la violència de gènere. / Mujeres víctimas de la violencia de género.
Víctimes del terrorisme. / Víctimas del terrorismo.

Famílies monoparentals amb fills. / Famílias monoparentales con hijos.
Persones depenents o amb discapacitat, o famílies que les tinguen al seu càrrec.
Personas dependientes o con discapacidad o personas que las tengan a su cargo.
Persones separades o divorciades al corrent del pagament de pensions alimentàries i compensatòries.
Personas separadas o divorciadas al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias.
Persones sense llar o procedents d'operacions d'eradicació de xabolisme.
Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.
Dones embarassades. Mujeres embarazadas.
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Afectats per situacions catastròfiques. / Afectados por situaciones catastróficas.

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA XARXA LLOGA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA RED ALQUILA

D

LOCALITATS ON SE SOL·LICITA L'HABITATGE, PER ORDRE DE PREFERÈNCIA
LOCALIDADES DONDE SE SOLICITA LA VIVIENDA, POR ORDEN DE PREFERENCIA

PROVÍNCIA / PROVINCIA
Els municipis marcats han de pertànyer a la província sel·leccionada / Los municipios marcados han de pertenecer a la província selecionada

LOCALITAT 1
LOCALIDAD 1

LOCALITAT 2
LOCALIDAD 2

LOCALITAT 3
LOCALIDAD 3

En el cas que vegeu un habitatge del vostre interés a la Xarxa Lloga indiqueu el còdi d'expedient de l'immoble
En el caso que haya visto una vivienda de su interés en la Red Alquila indique el código de expediente del inmueble
Cercador Xarxa Lloga Buscador Red Alquila http://www.redalquila.gva.es

E

CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE / CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Nombre de dormitoris necessaris / Número de dormitorios necesarios
Habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda / Vivienda adaptada para personas con movilidad reducida
Ascensor:

Sí

No

Sí

Traster / Trastero:

No

Sí

Garatge / Garaje:

Sí

No

No

Altura preferent / Altura preferente:
Habitatge moblat / Vivienda amueblada:

Sí

No

Mascota:

Cuina equipada amb electrodomèstics / Cocina equipada con electrodomésticos:

No
Sí

No

euros / mes

Renda màxima que pagaríeu / Renta máxima a abonar:

F

Sí

DADES VOLUNTÀRIES / DATOS VOLUNTARIOS

Les dades següents, de caràcter personal, tenen com a finalitat proporcionar l'habitatge més adequat al sol·licitant. En cap cas seran
objecte de cessió a altres organismes o entitats. Emplenar aquestes dades no és obligatori.
Los datos siguientes de carácter personal tienen como finalidad proporcionar la vivienda más adecuada al solicitante. En ningún
caso serán objeto de cesión a otros organismos o entidades. Su cumplimentación no es obligatoria.
INGRESSOS BRUTS DE LA UNITAT FAMILIAR / INGRESOS BRUTOS DE LA UNITAT FAMILIAR
Ingressos anuals / Ingresos anuales

Ingressos mensuals / Ingresos mensuales

SITUACIONS DE PROTECCIÓ PREFERENT / SITUACIONES DE PROTECCIÓN PREFERENTE
Persones que accedeixen per primera vegada a un habitatge. / Personas que acceden por primera vez a una vivienda.
Dones víctimes de la violència de gènere. / Mujeres víctimas de la violencia de género.
Víctimes del terrorisme. / Víctimas del terrorismo.

Famílies monoparentals amb fills. / Famílias monoparentales con hijos.
Persones depenents o amb discapacitat, o famílies que les tinguen al seu càrrec.
Personas dependientes o con discapacidad o personas que las tengan a su cargo.
Persones separades o divorciades al corrent del pagament de pensions alimentàries i compensatòries.
Personas separadas o divorciadas al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias.
Persones sense llar o procedents d'operacions d'eradicació de xabolisme.
Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.
Dones embarassades. Mujeres embarazadas.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE - DG D'HABITATGE I PROJECTES URBANS 10/02/2011
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA - DG DE VIVENDA Y PROYECTOS URBANOS

DIN - A4

Afectats per situacions catastròfiques. / Afectados por situaciones catastróficas.

