
 
 

 
DADES  PERSONALS  DEL  SOL·LICITANT  

Nom i Cognom       
DNI/CIF       Telèfon       
Adreça       
Població       C.P.       Província       
En representació        Correu electrònic       

  
DADES  DE  L’HABITATGE  

Ubicació de l’habitatge       
 
EXPOSA 
 
A tenor de l'article 214 d) de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat, d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, la segona ocupació de les edificacions 
i les instal·lacions, està subjecta a la declaració responsable. En virtut d'açò: 
 
DECLARA BAIX LA SEUA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT, que l'edifici o, si escau, la part del 
mateix susceptible d'un ús individualitzat compleix amb les condicions exigides quant als requisits 
legals bàsics de l'edificació sent els mateixos els relatius a la funcionalitat, seguretat i habitabilitat. 
 

Picanya, a        de       de       . 
 

St: El/a interessat/da 

De conformitat amb l’article 71bis, apartat 4, de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, “L’inexactitut, falsedat u omissió, de caràcter essencial, de qualsevol 
manifestació o document que s’acompanya o incorpora a la declaració responsable, o la no presentació davant 
l’Ajuntament d’aquesta, determinarà l’impossibilitat d’obtindre la llicència corresponent des del moment en que es tinga 
constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats a que haguera lloc. La resolució administrativa que declara tals 
circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat/da de restituir la situació jurídica al moment previ al 
reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent; tot sense perjudici de la tramitació, al seu cas, del 
procediment sancionador corresponent, tot d’acord als termes establits a les normes sectorials d’aplicació.” 

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:  
 
Amb caràcter general: 
 

 Fotocòpia de l'escriptura de propietat, compravenda o nota simple del registre de la propietat 
actualitzada. 

 Justificant del pagament de la taxa municipal 
 Fotocopia del DNI, o al cas de persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la 
mateixa i dels poders conferits als seus representants. 

 Certificat del facultatiu competent que l'edifici o, si escau, la part del mateix susceptible d'un ús 
individualitzat s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús al fet que es destina i que van suposar 
l'atorgament de la primera o anterior llicència d'ocupació a la qual se sol·licita (art.34 de la Llei 
3/04 LOFCE). 

 
PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 desembre, s’informa 
que les dades personals obtinguts mitjançant la complementació d’aquest formulari i demes documents que 
s’adjunten, seran inclosos, per al seu tractament, en un Fitxer automatitzat del que es responsable l’Ajuntament 
de Picanya. Així mateix, s’informa que la finalitat de l’esmentat fitxer és la tramitació dels expedients 
administratius d’esta Administració pública i notificació d’actes administratius als interessats. D’acord al previst 
a l’esmentada Llei Orgànica, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el 
responsable del tractament, dirigint una comunicació a l’Ajuntament de Picanya. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE LLICENCIA SEGONA OCUPACIO
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