Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Guillem de Castro, 46 - 1r
46001 València

La direcció general d'Habitatge i Regeneració Urbana informa que en el DOGV Num. 8911 /
28.09.2020 s'ha publicat la RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2020, del vicepresident segon i
conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es convoca el segon Concurs per a
l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al
parc públic de la Generalitat.
Per a aquest segon Pla d'adquisició d'habitatges s'han millorat algunes clàusules del plec de
condicions per a incentivar la presentació d'ofertes que puguen ser inicialment valorades,
sempre garantint les condicions físiques i jurídiques dels habitatges proposats, que hauran
d'estar localitzades en els 234 municipis on consta una major emergència habitacional i
necessitat d'habitatge públic -segons dades autonòmiques-.
Amb l'objectiu que la informació arribe a tots els municipis implicats, atés que molts s'han
interessat per aquest procediment per a augmentar l'oferta d'habitatge públic en els seus
municipis, se sol·licita la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a
la seua difusió.
El termini per a presentar ofertes està obert fins al pròxim 11 de novembre, podent consultar
tota la informació relacionada amb el concurs en el següent enllaç a la pàgina web de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/concurs-2020
Les qüestions suscitades referent a la citada convocatòria poden ser plantejades en l'adreça de
correu electrònic següent: adquisiciónviviendas2020@gva.es
Agraint per endavant la seua col·laboració.
Els saluda atentament,
Firmat per Elena Azcarraga Monzonis el
30/09/2020 12:53:41
Càrrec: Directora general de vivienda y
regeneración urbana
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