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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SEGONA O POSTERIOR OCUPACIÓ D’EDIFICISDECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SEGONA O POSTERIOR OCUPACIÓ D’EDIFICISDECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SEGONA O POSTERIOR OCUPACIÓ D’EDIFICISDECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SEGONA O POSTERIOR OCUPACIÓ D’EDIFICIS    
 

La present declaració responsable (d’acord amb l'article 71 bis de la Llei 30/1992) produirà, des del dia de la seua 
presentació davant l’administració municipal, l'efecte d'atorgament de llicència de segona o posterior ocupació 
d'acord amb el que preveu la Disposició Addicional Desena de la Llei 16/2005 de la Generalitat. 
La presentació de la declaració responsable davant de l'administració competent, s'acredita per mitjà de la 
constància del segell del registre d'entrada municipal en el present document 
La presente declaración responsable (de acuerdo con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992) producirá, desde el día de su presentación ante 
la administración municipal, el efecto de otorgamiento de licencia de segunda o posterior ocupación de acuerdo a lo previsto en la 
Disposición Adicional Décima de la Ley 16/2005 de la Generalitat.  La presentación de la declaración responsable ante la administración 
competente, se acredita mediante la constancia del sello del registro de entrada municipal en el presente documento. 

 
 

DADES DEL DECLARANTDADES DEL DECLARANTDADES DEL DECLARANTDADES DEL DECLARANT            DATOS DEL DECLARANTE    
 

NOM I COGNOMS 
NOMBRE Y APELLIDOS   N.I.F.  

 

e-mail :   
 

 Carrer/Plaça/Partida 
 Calle/Plaza/Partida 

  Num. 
 Nº 

 Porta 
 Puerta 

 

DOMICILI 
DOMICILIO 

 Localitat 
 Localidad 

  C. P.  Telèfon 
 Teléfono 

 

EN CONDICIÓ DE 
EN CONDICIÓN DE  

Propietari 
Propietario 

Inquilí 
Inquilino 

Altres (Indicar) 
Otros (Indicar) 

 
 
 

DADES DE L’EDIFICACIÓ   DADES DE L’EDIFICACIÓ   DADES DE L’EDIFICACIÓ   DADES DE L’EDIFICACIÓ   DATOS DE LA EDIFICACIÓN    
 

SITUACIÓ 
SITUACION 

Carrer/Plaça/Partida 
Calle/Plaza/Partida 

 Num. 
Nº 

Porta 
Puerta 

 

SUPERFICIE UTIL Habitatge/Local/Traster 
Vivienda/Local/Trastero m2 Aparcament 

Aparcamiento m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA Habitatge/Local/Traster 
Vivienda/Local/Trastero m2 Aparcament 

Aparcamiento m2 
 

REFERENCIA CADASTRAL DE L’IMMOBLE 
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE  

 
 

DOCUMENTACIÓ APORTADADOCUMENTACIÓ APORTADADOCUMENTACIÓ APORTADADOCUMENTACIÓ APORTADA            DOCUMENTACIÓN APORTADA    
 

Fotocopia DNI del sol·licitant    Fotocopia DNI del solicitante 
Fotocòpia del CIF, de l'escriptura de constitució i del poder de representació. (En el cas que s’actue en representació 
d’una entitat jurídica)    Fotocopia del CIF, de la escritura de constitución y del poder de representación. (En caso de que se actúe 
en representación de una entidad jurídica) 
Justificant de la liquidación de la taxa    Justificante de la liquidación de la tasa 
Certificació expedida per facultatiu competent i visada pel respectiu col·legi profesional, en la que es superfície i 
descriga l'edifici o, si és el cas, la part del mateix susceptible d'un ús individualitzat, i en la que s'acredite que s'ajusta 
a les condicions que van suposar l'atorgament de la primera o anterior llicència d'ocupació a què se sol·licita. 
Certificación expedida por facultativo competente y visada por el respectivo colegio profesional, en la que se superficie y describa el 
edificio o, en su caso, la parte del mismo susceptible de un uso individualizado, y en la que se acredite que se ajusta a las 
condiciones que supusieron el otorgamiento de la primera o anterior licencia de ocupación a la que se solicita. 

 
 

DECLARACIO RESPONSABLEDECLARACIO RESPONSABLEDECLARACIO RESPONSABLEDECLARACIO RESPONSABLE            DECLARACIÓN  RESPONSABLE    
 

El sotasignant, les dades del qual figuren en l'encapçalament del present escrit, DECLARA RESPONSABLEMENTDECLARA RESPONSABLEMENTDECLARA RESPONSABLEMENTDECLARA RESPONSABLEMENT 
que l'edifici, o la part del mateix susceptible d'ús individualitzat, que s'ha indicat en l'apartat ’Dades de l’Edificació’: 
 

El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento del presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTEDECLARA RESPONSABLEMENTEDECLARA RESPONSABLEMENTEDECLARA RESPONSABLEMENTE que el edificio, o la 
parte del mismo susceptible de uso individualizado, que se ha indicado en el apartado “Datos de la Edificación”: 
 

1. Compleix les condicions pertinents per a l'atorgament de la llicència de segona o posterior ocupació, segons 
    es desprén del certificat tècnic aportat. 
     Cumple las condiciones pertinentes para el otorgamiento de la licencia de segunda o posterior ocupación, según se desprende del 
     certificado técnico aportado. 
2. Està donat d'alta en el Cadastre Immobiliari segons la seua superfície i descripció actuals. 
     Está dado de alta en el Catastro Inmobiliario según su superficie y descripción actuales. 
3. Disposa dels servicis d'abastiment d'aigua potable i de subministrament d'energia elèctrica, o que estos han 
    estat contractats amb anterioritat 
     Dispone de los servicios de abastecimiento de agua potable y de suministro de energía eléctrica, ó que éstos han estado  
    contratados con anterioridad. 
4. Si a la seua construcció li va ser d'aplicació la Llei 38/1999, qui subscriu disposa de còpia del 'Llibre de l'Edifici. 
     Si a su construcción le fue de aplicación la Ley 38/1999, quien suscribe dispone de copia del “Libro del Edificio”. 
 

Benissa, a             de                                 de 201   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura del declarant / Firma del declarante 
 

 

 
 

SR.  ALCALDESR.  ALCALDESR.  ALCALDESR.  ALCALDE----PRESIDENT  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BENISSAPRESIDENT  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BENISSAPRESIDENT  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BENISSAPRESIDENT  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BENISSA    
 


