Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

URB I 022 V

ESBORRAR FORMULARI

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

C. Postal

Localitat

Correu electrònic

Fax

Tel. mòbil

Tel.

Referència cadastral:

EXPOSE

DECLARA RESPONSABLEMENT QUE:

* Complix els requisits establits en la normativa vigent per a exercir el dret a l'ocupació de l'immoble indicat.
* Disposa de la documentació que així ho acredita.
* Es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps d'ocupació de l'immoble indicat.
* Que no hi ha expedient de restauració de la legalitat urbanística de l'immoble de referència.
* Que coneix les responsabilitats derivades de la inexactitud, falsedat o omissió d'esta declaració.

COMUNICA:
Que exercirà el dret a l'ocupació de l'immoble indicat, amb les condicions i en la data exposada, i autoritza els Servicis Tècnics de la Secció de
Disciplina Urbanística per a l'accés i verificació dels comprovacions preceptives de l'immoble, i declara que són certes les dades i documents que han
sigut exposats en la present Declaració Responsable.
Designe el següent telèfon als efectes de concertar visita de comprovació:

DADES DEL/DE LA TÈCNIC/A
Nom i cognoms

Número col·legiat

Domicili

Localitat

Correu electrònic

Fax

DNI/CIF
C. Postal
Tel. mòbil

Tel.

El tècnic manifesta que es troba habilitat per a l'exercici professional segons la legislació vigent
FIRMA DEL TÈCNIC TITULAT

Alzira ,

de/d'

de 20

URB I 022 V – Rev. 3 - 20191120
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada al
Registre General de l'Ajuntament d'Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD:
1) EN TOT CAS:
Escriptura pública de propietat o nota simple del Registre.
Justificant acreditatiu d'haver ingressat la taxa corresponent.
Certificat del facultatiu competent de què l'edifici o, si és el cas, la part del mateix susceptible d'un ús individualitzat s'ajusta a les
condicions que van suposar l'atorgament de la primera o anterior llicència d'ocupació a què se sol·licita. Aquest certificat haurà de
contindre fotografies que acrediten que l'immoble en qüestió, compleix amb la normativa aplicable.
En cas que la VIVENDA TINGA MÉS DE 50 ANYS, haurà d'adjuntar-se Certificat d'IEE CV (Informe d'Avaluació de l'Edifici),
subscrit per tècnic/a competent.
Si el sol·licitant és INQUILÍ o autoritzat haurà d'aportar-se junt amb tots els documents assenyalats, fotocòpia del contracte
d'arrendament o autorització relativa a l'ocupació de l'esmentada vivenda.
2) SI L'EDIFICACIÓ ESTA EN SÒL NO URBANITZABLE:
Existència de sistema de depuració d'aigües residuals i fossa estanca abocat.
3) SI L'EDIFICACIÓ ÉS LOCAL SENSE ÚS ESPECÍFIC:
Declaració signada pel propietari del local, en la qual manifesta, sota la seua responsabilitat, que en el mateix no s'exerceix
activitat alguna.

FIRMA DEL PROMOTOR

Alzira ,

de/d'

de 20

URB I 022 V – Rev. 3 - 20191120
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada al
Registre General de l'Ajuntament d'Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

