Declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge per a la tramitació de la
cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
Dades de la persona declarant (propietari o propietària/persona autoritzada)
Nom
Tipus de via:

Cognoms

NIF/CIF/NIE

Nom de la via:

Codi postal

Número

Bloc

Escala

Pis

Porta

Població

Adreça de l’habitatge per al qual es sol·licita cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
Municipi:

Codi postal:

Localitat / Barri

Illa:

Sector:

Tipus de via / nom via:
Número:

Polígon:

Km:

Parcel·la:

Adreça complementària (urbanització, disseminat, grup...)
Tipus
d’immoble

Unifamiliar
Plurifamiliar

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Dúplex / Tríplex:

Referència cadastral:
Per a fer-hi constar la data d’antiguitat de l’entitat com a habitatge, als efectes de tramitar la sol·licitud de la cèdula
d’habitabilitat, i amb la informació de què disposo,

Declaro:

1. Que sóc:

Propietari/ària de l’habitatge
Persona autoritzada per la propietat en qualitat de:
Tècnic o tècnica signatari del certificat d’habitabilitat de l’habitatge
Altres professionals (gestors, administradors, etc.)
2. Que l’antiguitat de l’habitatge pel qual es sol·licita la cèdula d’habitabilitat està compresa en el tram temporal següent :
Anterior a l’11 d’agost de 1984
Entre el 17/02/1999 i el 29/12/2003
Entre l’11/08/1984 i el 17/04/1996
Entre el 30/12/2003 i el 08/10/2009
Entre el 18/04/1996 i el 23/09/1996
Entre el 09/10/2009 i el 02/11/2012
Entre el 24/09/1996 i el 16/02/1999
Advertiments:
- En aplicació de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la declaració responsable és el document subscrit per una persona interessada en el
qual manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts per la normativa vigent per a
accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici; que disposa de la documentació que així ho
acredita, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el període de temps inherent a tal reconeixement o
exercici.
- En relació amb el que s'exposa en el paràgraf anterior, cal que la persona sol·licitant disposi de la documentació
acreditativa de l'antiguitat a què fa referència la disposició transitòria primera, apartat 3, paràgraf segon, del Decret
141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d'habitabilitat, en garanteixi la conservació i la tutela i es comprometi a facilitar-ne el contingut quan li sigui requerit.
- Aquesta declaració es presenta sota la responsabilitat de la persona signatària, a la qual s'adverteix que l'article 123.1.
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, considera infracció molt greu la inexactitud o irregularitat
en documents per a sol·licitar el reconeixement d'habitabilitat amb la finalitat d'obtenir un acte favorable contrari a la
normativa.
Localitat i data:

,

Signatura digital

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Agència de l'Habitatge de Catalunya C/Diputació, 92, 08015 Barcelona
http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat
Finalitat: Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d'habitatge
Legitimació: Exercici de poders públics
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la funció
d'encarregades del tractament.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, així com altres drets, d'acord
amb la informació addicional.
Informació addicional: A l'apartat "Protecció de dades" del web de l'Agència (enllaç a l'espai Informació addicional
sobre el tractament de dades personals).
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