
Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i

Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 1

C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

RESOLUCIÓ D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'AGENTS INTERMEDIARIS COL.LABORADORS

Vista la sol.licitud presentada individualment de D. JORGE DE TENA MINGUEZ, amb data  26/10/2022 de inscripció en
el Registre d'Agents d'Intermediació Immobiliària de la Comunitat Valenciana

Vista la competencia per a acordar la present inscripción que ve atribuïda a la Direcció General d'Emergència
Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, en virtut del que es disposa en
els articles 7 i 8 del Decret 98/2022 de 29 de juliol, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Agents D'Intermediació
Immobiliària de la Comunitat Valenciana i els requisits per a la inscripción. 

Vist l'article 7.3 del Decret segons el qual la Direcció General efectuarà, amb posterioritat, les comprovacions que
consideren adequades de la documentación aportada o declarada relativa al compliment dels requisits, les garanties i les
assegurances per a l'exercici de l'actividad, per a això els interessats presten el seu consentiment a l'Administració
encarregada de la inscripción registral perquè realitze aquestes comprobacions.

Vist que la inscripció té duració indefinida, sense perjudici de les causes de suspensió o cancel.lació previstes en els
articles 9 i 10 d'aquest Decret del Consell.

En conseqüència,

RESOLC

PRIMER.-ACORDAR la inscripció en el Registre d'Agents d'Intermediació Immobiliària, sol.licitada individualment de D.
JORGE DE TENA MINGUEZ, amb el número registral RAICV 0007.

SEGON.- El lliurament del distintiu normalitzat amb el número registral RAICV 0007 perquè la inscripción en el registre
siga visible al públic, conforme al format i contingut previst en annex.

Contra la present Resolució dictada per la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i
Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, que no posa fi a la via administrativa, es podrá interposar recurs d'alçada
davant el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la
notificación de la present resolución, de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de
l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

A València, en la data que consta en la signatura electrònica

LA DIRECTORA GENERAL D'EMERGÈNCIA HABITACIONAL, FUNCIÓ SOCIAL DE L'HABITATGE I OHSU
RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN  EN EL REGISTRO DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA

Vista la solicitud presentada individualmente de D. JORGE DE TENA MINGUEZ , con fecha de 26/10/2022 de inscripción
en el Registro de Agentes de Intermediación Inmobiliaria de la Comunitat Valenciana

Vista la competencia para acordar la presente inscripción viene atribuida a la Dirección General de Emergencia
Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 7 y 8 del Decreto 98/2022 de 29 de julio, del Consell, por el que se regula el Registro de Agentes de
Intermediación Inmobiliaria de la Comunitat Valenciana y los requisitos para la inscripción
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Visto el artículo 7.3 del Decreto según el cual la Dirección General efectuará, con posterioridad, las comprobaciones que
consideren adecuadas de la documentación aportada o declarada relativa al cumplimiento de los requisitos, las
garantías y los seguros para el ejercicio de la actividad, para lo cual los interesados prestan su consentimiento a la
Administración encargada de la inscripción registral para que realizadas estas comprobaciones.
Visto que la inscripción tiene duración indefinida, sin perjuicio de las causas de suspensión o cancelación previstas en los
artículos 9 y 10 de este Decreto del Consell.

En consecuencia, 

RESUELVO

PRIMERO.- ACORDAR la inscripción en el Registro de Agentes de Intermediación Inmobiliaria, solicitada individualmente
de D. JORGE DE TENA MINGUEZ, con el número registral RAICV 0007

SEGUNDO.- La entrega del distintivo normalizado con el número registral RAICV 0007 para que la inscripción en el
registro sea visible al público, conforme al formato y contenido previsto en anexo 

Contra el presente Resolución dictada por la directora general de Emergencia Habitacional, Función social de la Vivienda
y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administrativas Públicas.

En Valencia, en la fecha que consta en la firma electrónica

LA DIRECTORA GENERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL, FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA Y
OHSU
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