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AJUNTAMENT DE RIOLA 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
 

DADES PERSONALS (*) 
 

 
Nom i cognoms DNI/CIF 

 
En representació de DNI/CIF 

 
Adreça C. postal   Localitat 

 
Correu electrònic 
 
Telèfon Telèfon mòbil 

 
Fax 

 
DECLARA 
 

 
Manifeste, davall la meua exclusiva responsabiitat, que complisc tots els requisits técnics i administratius 
establits en la normativa vigent per a l’ús de la vivenda. Manifeste, aixi mateix, que sóc coneixidor que si els 
servicis municipals comproven cap inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada o document de la present 
declaració, l’Ajuntament ha de decretar la impossibilitat de continuar l’exercici de l’ús de la vivenda, sense perjuí 
de les responsabilitat penals, civils o administratives que pertoquen. 
 

EMPLAÇAMENT DE LA VIVIENDA 
 

 
 
Adreça: ______________________________________________ Nº _____ Esc./Planta/Porta: __________ 
 
Referència Cadastral de la vivienda:    
 
 

SOL·LICITA 
 

 
Que es tinga per presentada aquesta declaració. 
 
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD 
 
 
 
 
 
 

FIRMA PERSONA SOL·LICITANT 
 
 
 
 
 
Riola, a 

La presentació de la declaració no implica la confo rmitat de la Administració 
(*) Segons la Llei Orgánica 15/1999 de Protecció de  Dades de Carácter Personal, l’informem que l’Ajunt ament de Riola incorporarà les 
seues dades a fitxers, que s’utilitzaran per als fi ns d’esta sol·licitud i no se cediran a cap tercer,  excepte per obligacions legals i a altres 
administracions públicques que sigen les destinatàr ies del tractament. Addicionalment autoritza l’Ajun tament de Riola a comprovar i 
completar les dades necessàries per a esta sol:lici tud, consultant tant els seus propis arxius com els  d’altres administracions públiques 
que siguen necessaris. Per a exercir els drets d’ac cés, rectificació, cancel·lació i oposició s’ha de dirigir per escrit a l’Ajuntament a 
l’adreça que veurà en la capçalera, i adjuntar-hi u na fotocòpia del Document Nacional d’identitat o eq uivalent.  

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE l’AJUNTAMENT DE RIOLA (VAL ENCIA) 
Documentació que cal aportar  
 

                    

SEGONA  I ULTERIORS OCUPACIONS DE VIVENDA   
 



 

 

 

                  

N.I.F.:P-4621700-F       TEL: 96 1702201      WEB: www.riola.es   FAX:faxajuntament@gmail.com       EMAIL:ajuntamentderiola@gmail.com      C/AMPLE, 5    46417-RIOLA        VALÈNCIA 
 

 

AJUNTAMENT DE RIOLA 

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds 
 

• Certificat tècnic 
Emés per tècnic competent (Arquitecte o Arquitecte técnic), donat d’alta en el corresponente 
Col·legi Professional, sobre el compliment de l’estabilitat estructural aparent (excepte vicis ocults), 
i de les normes d’habitabilitat i disseny vigents per a la vivenda existent, en el que conste la 
referència cadastral i la superfície construïda de la mateixa. 
• Justificant de pagament de la taxa municipal 
• Instancia 
• En el cas que existisca Llibre d’Edifici. 
- Llibre de l’Edifici. 
• En el cas de persona jurídica 
- Escriptura de constitució i poders: Conferents als seus representats 

 
Formes de pagament  

• Presencialment, en entitat bancària 
En la següent entitat bancària: CAJAMAR de Riola. Cte. ES29 3058 2193 06 2720001715 
 

Normativa  
• Ley 3/2014, de 30 de junio, de Ordenación y fomento  de la calidad de la Edificación  
Título I “Objeto y ámbito de aplicación de la Ley (artículos 1 y 2) 
Título III “Proceso de la edidificación” 
 Capítulo I “La actividad de la edificación” 
  Sección 3ª “La ejecución de las obras “ (artículos 13 y siguientes). 
 Capítulo II “Autorizaciones administrativas” (artículo 26) 
  Sección 1ª “De la licencia municipal de edificación (artículos 27 y siguientes) 

• Ley 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.  

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic d e les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú.  

 
Forma de presentació  
 

• Presencial 
El sol·licitant ha d’acudir físicament a les dependències de l’ajuntament a efectuar la sol·licitut. 


