DECLARACIÓ RESPONSABLE LLICÈNCIA SEGONA OCUPACIÓ
DADES PERSONALS

Nom i Cognom

DNI

Representant

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Tel:

Correu Electronic
Promotor

Província

Propietari

Inquilí

D’altres

EXPOSE:
De conformitat amb l’article 214. d) de la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana, havent obtingut llicència urbanística de primera ocupació, per
a la construcció de
en
amb una superfície útil de
m² presente Declaració Responsable de Segona
Ocupació, manifestant que s’ha donat compliment a la normativa aplicable.
D’acord amb la normativa vigent en matèria d’ordenació i qualitat de la edificació adjunte a la
present declaració responsable la documentació que es relaciona al REVERS quedant assabentat del
següent:
1r. Que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o
document que s’acompanye o incorpore a la declaració responsable, o la no presentació davant
l’administració competent d’aquesta, anul·larà la validesa, i en conseqüència els efectes, que
poguera tenir la present declaració responsable.
2n. Que la presentació completa de la declaració responsable, juntament amb tota la documentació
exigida, assortirà tots el efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència
municipal, per la qual cosa es podrà fer valdre tant davant l’administració com davant qualsevol
altra persona, natural o jurídica, pública o privada, i habilitarà al promotor per a la contractació amb
les companyies subministradores dels serveis i subministraments a l’habitatge objecte de la
declaració responsable, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació, o inspecció dels
requisits habilitats per a l’exercici del dret i de l’adequació de l’existent al contingut de la declaració
Firma:
Data:

N.I.F.:P-4612500-A
TEL: 961769002
FAX: 961769427

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
www.favara.es

46614 – FAVARA
VALENCIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE LLICÈNCIA SEGONA OCUPACIÓ

•
•
•
•
•
•

Fotocòpia DNI del sol·licitant.
Certificació Tècnica que acredite el compliment de la normativa d’habitabilitat i disseny i
que no es de nova planta.
Rebut de l’impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana.
Rebut d’aigua i llum del termini anterior.
Documentació acreditativa de la propietat o ocupació de l’habitatge.
Justificació d’haber liquidat la taxa.
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