Reservado para la Administración
REGISTRO DE ENTRADA

Reservat per a l’Administració
REGISTRE D’ENTRADA

(*) Les dades facilitades per vosté en
este formulari passaran a formar part
dels fitxers automatitzats propietat de
l'Ajuntament de València i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en
l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vosté podrà
exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant
instància presentada davant el Registre
Gral. d’Entrada de l’Ajuntament de
València.

(*) Los datos facilitados por Ud. en este
formulario pasarán a formar parte de los
ficheros automatizados propiedad del
Ayuntamiento de Valencia y podrán ser
utilizados por el titular del fichero para el
ejercicio de las funciones propias en el
ámbito de sus competencias. De
conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro
Gral. d’Entrada del Ayuntamiento de
Valencia.

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Esborreu
www. valencia.es

Borrar

SOL·LICITUD DE CÈDULA D’HABITABILITAT - SEGONA O POSTERIORS OCUPACIONS Nº Cèdula:
SOLICITUD DE CÉDULA DE HABITABILIDAD - SEGUNDA O POSTERIORES OCUPACIONES Nº Expt.
Vegeu encapçalament

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (*) Ver encabezamiento
DNI / NIF

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

:

FAX:

Adreça electrònica / Dirección electrónica

Com a (si és representant: nom i cognoms persona representada i DNI) / En calidad de (si es representante: nombre y apellidos persona representada y DNI)

Domicili a l’efecte de notificació / Domicilio a efectos de notificación

Codi postal / Código postal

Localidad / Localitat

DADES DE L’HABITATGE / DATOS DE LA VIVIENDA
Com a / En su condición de:

Propietari/ària
Propietario/a

Promotor/a
Carrer, plaça / Calle, plaza

Núm.

D’altres
Otras

Inquilí/ina
Inquilino/a
Bloc / Bloque

Escala / Escalera

Pis / Piso

Porta / Puerta

Referència cadastral (20 dígits) / Referencia catastral (20 dígitos)

Propietari/ària: nom i cognoms / Propietario/a: nombre y apellidos

Domicili / Domiclio

Localitat / Localidad

Codi postal / Código postal

C. Postal

2
2
Superfície útil en m / Superficie útil m

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA (Assenyale amb una X dins la casella corresponent / Señale con una X la casilla correspondiente)
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant / Fotocopia del DNI de la persona solicitante.
Fotocòpia de l escriptura de l’habitatge / Fotocopia de la escritura de la vivienda.
Fotocòpia del contracte de compravenda i/o d'arrendament (segons siga procedent) visats per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en
els casos en què el/la titular de l‘habitatge que consta en l'escriptura siga persona distinta de la sol·licitant.
Fotocopia del contrato de compraventa y/o de arrendamiento (según proceda) visados por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en los
casos en los que el/la titular de la vivienda que consta en la escritura sea persona distinta de la solicitante.
Fotocòpia del rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI), del període anterior a la data de sol·licitud.
Fotocopia del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del período anterior a la fecha de solicitud.
Fotocòpia del rebut dels servicis d'aigua i llum del període anterior a la data de la sol·licitud, o si no n'hi ha, certificat de les companyies
subministradores que acredite la contractació de tals servicis.
Fotocopia del recibo de los servicios de agua y luz del período anterior a la fecha de la solicitud, o en su defecto, certificación de las compañías
suministradoras que acredite la contratación de dichos servicios.
Justificant d'haver liquidat la corresponent taxa d'habitabilitat / Justificante de haber liquidado la correspondiente tasa de habitabilidad.
Si a la vista de la inspecció que es practicarà en la vivenda, es considera oportú o necessari pels servicis municipals, s’aportarà certificat tècnic expedit per
persona tècnica competent, o certificat municipal que acredite el compliment de la normativa d’habitabilitat i disseny vigent i que no es tracta d’habitatge de
nova planta, amb detall de la qualificació del sòl en què s'ubica l’habitatge.
Si a la vista de la inspección que se practicará en la vivienda, se considerase oportuno o necesario por los servivios municipales, se aportará certificación
técnica expedida por persona técnica competente, o certificación municipal que acredite el cumplimiento de la normativa de habitabilidad y diseño vigente y
que no se trata de vivienda de nueva planta, especificando la calificación del suelo en que se ubica la vivienda.

SOL·LICITUD / SOLICITUD

València / Valencia,..................................................

Que se’m lliure la cèdula d’habitabilitat per a l’habitatge esmentat, d’acord amb la normativa
d’aplicació establida per la Generalitat.
Que se me expida la cédula de habitabilidad para la vivienda citada, conforme la normativa de
aplicación establecida por la Generalitat .

Imprimiu
31.46-142

Imprimir

SIGNATURA PERSONA SOL . LICITANT
FIRMA PERSONA SOLICITANTE

No vos oblideu de signar ací abans de
presentar el document al Registre

No se olvide de firmar aquí antes de
presentar el documento en el Registro

Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'Administració i la còpia per a la persona interessada

Esborreu

Imprimir la instancia por duplicado, el original para la Administración y la copia para la persona interesada

Borrar

A L'ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

