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Ajuntament de La Vilavella, Plaça de la Vila, 1, 12526 La Vilavella (Castelló de la Plana)  
Tel: 964677448  Fax: 964677635 info@lavilavella.es www.lavilavella.es

Ajuntament  
de La Vilavella

Sol·licitud de llicència d'habitabilitat de 
segona o posterior ocupacions

DADES DEL SOL·LICITANT

Promotor Propietari Inquilí Altres

Com a:

DADES DE LA VIVENDA

Nom DNI

Domicili Telèfon

Localitat Província C. Postal

Domicili

Localitat Província C. Postal

Propietari

Domicili

DNI

Telèfon

Localitat Província C. Postal

Superfície útil en M2 Data de Certificació Final d'Obres

DOCUMENTACIÓ APORTADA
Fotocòpia del DNI del sol·licitant, o CIF en cas de persones jurídiques, amb acreditació en este supòsit de la representació de la persona 
sol·licitant.
Documentació acreditativa de la propietat o ocupació de la vivenda, que serà l'escriptura de la propietat, o el contracte corresponent de 
compravenda, d'arrendament, etc... visat per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en els casos en què el titular de l'habitatge que 
consta en l'escriptura siga persona distinta del sol·licitant.

Documentació acredidativa de l'antiguitat de la vivenda si no resultara de l'escriptura o contracte, que s'acreditarà per mitjà de Certificat o 
nota del registre de la Propietat, Certificat Tècnic de Fi d'Obra, o alta en l'impost sobre Béns Immobles.

Rebut de l'impost sobre Béns Immobles del període impositiu immediatament anterior a la data de sol·licitud de la Cèdula.

Certificat expedit per Tècnic competent, visada pel respectiu Col·legi Professional o, si és procedent, Certificat emesa per Tècnic Municipal 
competent, que acredite el compliment de la normativa d'habitabilitat i disseny vigent i que no es tracta de vivenda de nova planta, 
especificant la classe de sòl en què s'ubica l'habitatge.

Rebuts de l'abonament dels servicis de subministrament d'aigua i electricitat del període anterior a la data de la present sol·licitud o, ni no n'hi 
ha, certificat de les Companyies subministradores d'aquestos servicis que acredite la contractació dels mateixos.

Justificació documental acreditativa d'haver efectuat l'abonament de la taxa d'habitabilitat.

Nota: Les fotocòpies s'acompanyaran d'originals, per a la seua confrontació.

HPO / Rehabilitació Expedient Data de Qualificació Definitiva

Expedient Nº: Cèdula Nº:
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Signatura del sol·licitant:

La Vilavella,  de de 20

- Ajuntament de La Vilavella  -  
- Sr. Alcalde-President  -

- La Vilavella -

COMUNICACIÓ

SOL·LICITA

En compliment del que preveu l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener, se li informa que el termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de TRES MESOS a comptar des 
de la data d'entrada d'esta en el registre de l'Òrgan competent per a la tramitació; transcorregut el dit termini, amb 
les excepcions que regula l'apartat 5 de l'esmentat article, sense haver sigut resolta la sol·licitud, s'entendrà que ha 
sigut ESTIMADA.

Que li siga lliurada la Cèdula d'Habitabilitat per a l'habitatge esmentat, d'acord amb la normativa d'aplicació 
establida per la Generalitat Valenciana

REGISTRE D'ENTRADA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
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