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Urbanisme: Declaració responsable per a la segona ocupació

Persona 
interessada

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Dades 
representant

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Domicili a 
efecte de 
notificacions

Carrer / Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Porta

Població Província Codi postal

Telèfon Fax Apartat de correus Correu electrònic

Dades de 
l’habitatge

Carrer / Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km.Núm. / Km. Pis Porta

Referència cadastral Data de la declaració responsable anterior

Dades de 
l’ocupació

Tipus d’habitatge

 Individual        Edifici d’habitatges

Documentació 
a aportar

• Certificat firmat per personal tècnic competent on conste que l'edifici o la part d'aquest 
susceptible d'un ús individualitzat s'ajusta a les condicions que van suposar l'atorgament 
del títol habilitant anterior al qual se sol·licita.

• Llibre de l'Edifici corresponent, quan així ho exigisca la normativa d'aplicació.

• Informe d'avaluació de l'edifici, quan així ho exigisca la normativa d'aplicació.
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Declaració 
responsable

Declaro responsablement que:

1. Que compleixo tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a 

ocupar l’habitatge/s objecte de la present declaració.

2. Que disposo de tota la documentació que així ho acredita. 

3.  Que  són  certes  i  comprovables  les  dades  que  consigno  en  la  present  declaració  i  presto 

consentiment perquè l'Ajuntament les verifique i comprove. A més, cedeixo aquest consentiment 

a altres administracions que siguen competents en la matèria.

4. Que em comprometo a mantindre el  compliment d'aquests requisits  durant el  període de 

temps inherent a la realització de l'acte objecte de la declaració.

5. Que l'edifici, construcció o habitatge no està subjecte a cap procediment de protecció de la 

legalitat urbanística, de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada o d'infracció en matèria 

d'ordenació del territori i urbanisme.

6. Que conec quins són els efectes de la declaració responsable:

— La inexactitud, falsedat i omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o 
document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable o comunicació prèvia, o la no 
presentació davant l'administració competent d'aquesta, determinarà la impossibilitat de 
continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància 
dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que 
pertocara.

— La declaració responsable només es tindrà per efectuada des de la data en què es presente la 
sol·licitud juntament amb la documentació completa en les oficines de registre. Des d’eixa 
moment, s’habilita habilitant l'ús de l'immoble amb una vigència de 10 anys.

— La  presentació  de  la  declaració  responsable  s'entén  sense  perjudici  de  les  facultats  de 

comprovació, control i inspecció posterior que tinguen atribuïdes les administracions públiques i 

no faculta en cap cas per a exercir actuacions o usos contraris a la legislació urbanística i altra  

normativa vigent.

Signatura

Datació Lloc Data
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