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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA  

O POSTERIOR OCUPACIÓ 

NÚM. D’EXPEDIENT:                                   DATA: 

1. DADES PERSONALS 

Nom i cognoms  

DNI o NIF 

En representació de (noms i cognoms o raó social) 

Domicili       a efectes de notificacions   

C/        CP  

Municipi       Província 

Telèfon (s)        

Correu electrònic  

Com a   ❑promotor        ❑propietari 

 
2. DADES DE L’EDIFICACIÓ 

 
Emplaçament   

Municipi     Província   CP 

Data llicència ocupació anterior 

Casella qualificació anterior    Superfície útil         m2  

superfície construïda    m2 

La sol·licitud fa referencia a 

      ❒Totalitat de l’edifici                     ❒  Part de l’edificació susceptible d’ús individual 

 
3. CONCEPTE PETICIÓ 

 
 
 
 
EXPOSA: 
 

Que conec i  DECLARE SOLA LA MEVA RESPONSABILITAT 
  -   Que acomplisc els requeriments tècnics i administratius establerts en la normativa vigent per                   
exercir el dret d'ocupació de l'habitatge i disposa de la documentació que així ho acredita. 
 -    Que em comprometo a mantenir el compliment dels requisits durant el període de temps 
d'ocupació de l'habitatge i a comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació de les 
circumstàncies que afecte les condicions descrites en la present Declaració Responsable. 
 -    Que autoritza els serveis Tècnics de l'Ajuntament per a comprovar el compliment de les 
condicions d'habilitat de l'habitatge, així com l'ajust de les obres a el Projecte i les condicions de 
la llicencia atorgada. 
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COMUNIQUE A L'AJUNTAMENT QUE EM DISPOSE A OCUPAR L'HABITATGE 
INDICAT A LES CONDICIONS EXPOSADES 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTA: 
 

1. Instància subscrita pel propietari, model normalitzat, amb indicació de la Referència 

Cadastral (20 dígits) de l'emplaçament al qual es refereix la sol·licitud. 

2. Acreditació de la personalitat del sol·licitant. (DNI, o escriptura i C.I.F., en el supòsit de 

persona jurídica) o de la representació que ostenti el mateix. 

3. Imprès de liquidació que acrediti l'ingrés de les taxes corresponents, segons disposa la vigent 

Ordenança Fiscal.  

4. qualsevol document que acrediti la disposició de l'habitatge. (Còpia de l'escriptura del 

habitatge, còpia del contracte de arrendament o autorització relativa a l'ocupació de l'esmentat 

habitatge. 

5. Rebut de l'Impost de Béns immobles del període immediatament anterior al període de la data 

de la sol·licitud. 
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