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================== 

Ref. queixa núm. 1318665 

================== 
Gabinet de la Consellera. Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i 
Habitatge  
R/V: VPNC 510  Exp.: 46/1M/0032/2007/190 
Assumpte: Retard en el pagament de l’ajuda xec d’accés a l’habitatge.  

 

 

Hble. Sra.,  
 

Justifiquem recepció del seu últim escrit, mitjançant el qual ens informa sobre la 

queixa de referència, promoguda davant d’esta institució pel Sr. (...). 

  

Com sap, l’interessat substancialment denunciava en el seu escrit inicial de queixa 

que l’ajuda xec d’accés a l’habitatge, tramitada amb l’expedient VPNC 510  Exp.: 

46/1M/0032/2007/190, no li havia sigut abonada, a pesar del temps transcorregut. 

  

Amb l’objecte de contrastar estes afirmacions, sol·licitàrem un informe a la  

Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la qual ens va exposar, 

succintament, que “de conformidad con la normativa vigente y los criterios a este 

respecto de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, la resolución emitida y notificada 

al interesado constituye una obligación económica condicionada hasta en tanto se 

habilite la disponibilidad presupuestaria, derivando en efectiva cuando se pueda dotar 

presupuestariamente, de forma que permita ir haciendo frente a la situación planteada 

con independencia de que se adopten las medidas para atender aquellos casos que por 

sus circunstancias personales de especial vulnerabilidad así lo requieran”. 

  

Una vegada rebut l’informe, en donàrem trasllat al promotor de la queixa a fi que, 

si ho considerava oportú, presentara escrit d’al·legacions.  
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Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient 

Hble. Sra. Consellera 

Cdad. Adtva. 9 d'Octubre. Torre I. Castán Tobeñas, 77 

VALENCIA - 46018 (València) 
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No podem sinó continuar recordant que l’art. 16 de l’Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana disposa que “la Generalitat garantirà el dret d’accés a un 

habitatge digne dels ciutadans valencians. Per llei es regularan les ajudes per a 

promoure este dret, especialment a favor dels joves, persones sense mitjans, dones 

maltractades, persones afectades per discapacitat i aquelles altres en què estiguen 

justificades les ajudes”. 

  

En virtut de tot el que antecedix, i atenent a les consideracions exposades per a la 

defensa i l’efectivitat dels drets i llibertats compresos en els títols I de la 

Constitució (art. 47) i de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (art. 

16),  de conformitat amb el que disposa l’art. 29.1 de la Llei 11/1988, de 26 de 

desembre, reguladora d’esta institució, considerem oportú RECOMANAR a la 

Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient que, tenint en compte 

el període de temps transcorregut, adopte les mesures oportunes per a impulsar la 

tramitació de l’expedient del promotor de la queixa en relació amb l’ajuda 

sol·licitada i que, al moment oportú, s’abone l’ajuda.  

      

Cosa que se li comunica perquè, en el termini màxim d’un mes, ens informe si 

accepta esta recomanació o, si escau, ens manifeste les raons que considere per a 

no acceptar-la, i això, d’acord amb allò que hi ha previst en l’art. 29 de la Llei 

11/1988, reguladora d’esta institució. 

  

Perquè en prenga coneixement li fem saber, igualment, que, a partir de la setmana 

següent a la data en què s’ha dictat la present resolució, la inserirem en la pàgina 

web de la institució.   

  

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia Caballero Álvarez 

Síndica de Greuges de la Comunidad Valenciana e.f. 

 

 

 


