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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ 
D’HABITATGES  
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN  
DE VIVIENDAS 
 
 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA/DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

NOM I COGNOM/Nombre y Apellido 

 
DNI/DNI 

Domicili (per a notificacions)/Domicilio (para notificaciones) 
 
Localitat/Localidad CP/CP Telèfon/Teléfono 

 
Fax o E-mail/Fax o correo electrónico 

DADES DE L’HABITATGE/DATOS DE LA VIVIENDA 

Emplaçament/Emplazamiento 

 
Superficie útil de habitatge/Superficie útil 
vivienda 

Referència Cadastral/Referencia Catastral Data certificat final d’obra/Fecha Certificado final de obra 

 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT/DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NOM I COGNOM/Nombre y Apellido 

 
DNI/DNI 

Domicili (per a notificacions)/Domicilio (para notificaciones) 
 
Localitat/Localidad CP/CP Telèfon/Teléfono 

 
Fax o E-mail/Fax o correo electrónico 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR/DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

    
   Document identificatiu de la persona sol·licitant i del representant si s’escau. / Documento 

identificativo de la persona solicitante y del representante legal, en su caso.  

   Fotocòpia del poder de representació, quan s’actue en nom d’altra personal. / Fotocopia del poder de 

representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.  

   Justificant pagament taxes municipals. / Justificante pago tasas municipales 
   Còpia de l’últim rebut d’IBI/ Copia del último recibo de IBI 
   Certificat de facultatiu competent en matèria d’habitabilitat que l’edifici, o si escau la part del 
mateix   susceptible d’us individualitzat, s’ajusta a les condicions que van suposar l’atorgament 
de la primera o anterior llicència d’ocupació a la qual sol·licita, o s’ajusta a les condicions 
exigibles per a l’us al qual es destina. (Art. 34 de la Llei 3/04 LOFCE). Aquest certificat haurà 
d’anar acompanyat de la Declaració Responsable del/ de la tècnic competent autor/a del treballs 
professionals. / Certificado de facultativo competente de que el edificio, o en su caso la parte del mismo susceptible de uso 

individualizado, se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de la primera o anterior licencia de ocupación a la que 
se solicita, o se ajusta a las condiciones exigibles para el uso al que se destina. (Art. 34 de la Ley 3/04 LOFCE). Dicho certificado 
deberá ir acompañado de la Declaración Responsable del/de la técnico/a competente autor/a de trabajos profesionales 
    Còpia de la llicència anterior d’ocupació o còpia dels rebuts abonats dels subministrament 
d’aigua, gas o electricitat, del període anterior, o en defecte d’això certificació de les companyies 
subministradores sobre la contractació anterior del serveis. / Copia de la licencia anterior de ocupación o 

copia de los recibos abonados de los suministros de agua, gas o electricidad, del periodo anterior, o en su defecto certificación de 
las compañias suministradoras sobre la contratación anterior d elos servicios. 
   Qualsevol document que acredite la disposició de la vivenda (còpia de l’escritura de la vivienda 
o, còpia del contracte de compraventa. Si el sol·licitant és inquilí, ha d’aportar fotocòpia del 
cotnracte d’arrendament o autorització relativa a l’ocupació de l’esmentada vivenda). /  Cualquier 

documento que acredite la disposición de la vivienda (copia de la escritura de la vivienda o, copia del contrato de compraventa. Si 
el solicitante es inquilino deberá aportar fotocopia del contrato de arrendamiento o autorización relativa a la ocupación de la 
vivienda). 

Segell de Registre d’Entrada/Sello de Registro 

de Entrada 



 

 

 

                   

AJUNTAMENT D’ALMOINES                     Núm EXP._______________________ 
 
 

 

 
Plaça Major, 2  ·  46723 ALMOINES (València)  ·  Telèfon: 96 280 42 14  ·  Fax: 96 280 43 21  ·  almoines@cv.gva.es  ·   

www.almoines.es 

 

 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE/DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
   El sotasignat, les dades del qual figuren a l’encapçalament del present escrit, DECLARA 
RESPONSABLEMENT que compleix tots els requisits tècnics i administratius exigibles establerts en la 
norma vigent, per obtenir la PRIMERA OCUPACIÓ. 
   El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento del presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE que 
cumple todos los requisitos técnicos y administrativos exigibles establecidos en la norma vigente, para obtener la PRIMERA 
OCUPACIÓN 

   Que em compromet a mantenir el compliment dels requisits durant el període de temps d’ocupació de 
la vivenda y a comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les circumstàncies que afecten a les 
condicions descrites en la present Declaració Responsable 
    Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos durante el período de tiempo de ocupación de la vivienda y a 
comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación de las circunstancias que afecten a las condiciones descritas en la presente 
Declaración Responsable 
    Que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o 
document declarat determinarà la IMPOSSIBILITAT DE CONTINUAR AMB L’EXERCICI DEL DRET 
D’OCUPACIÓ DE LA VIVIENDA, des de que l’Ajuntament en tinga constància dels fets, sense perjudici 
de les responsabilitats penals, civils o administratives que correspongueren. 
    Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento declarado 
determinará la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA, des 
de que el Ayuntamiento tengo constancia de los hechos sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
que correspondieran. 
 
 

En _______________________a_____de_______________de 20__ 
Signatura del declarant/Firma del declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES 
La comunicación de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè 
s’incorporen a un fitxer normalitzat de l’Ajuntament d’Almoines. Així mateix, aquestes dades són objecte 
de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació i 
cancel·lació adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Almoines o mitjançant l’adreça de correu 
electrònic almoines@cv.gva.es 
 


