DRPOB-19
Declaració Responsable del/s propietari/s conforme es donarà compliment als deures legals de
reallotjament provisional i de retorn
Article 18.3 i 19.2 del Reial Decret legislatiu 7/2015 de 30 d'octubre, text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana i 34 de la Llei 18/2007, de
28 de desembre, del dret a l'habitatge, modificacions posteriors i altra legislació vigent que ho reguli.

Nom i Cognoms:

Núm. DNI:

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA
Adreça:
BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,
A)

 Les obres NO comporten el desallotjament dels ocupants dels HABITATGES de l'edifici

B)

 Les obres SÍ comporten el desallotjament dels ocupants legals dels HABITATGES de l'edifici i
B.1.

L'edifici és:

Propietat Vertical



Propietat Horitzontal

B.2.
Es compromet a donar compliment a les obligacions de reallotjament i de retorn d’acord amb els articles 18.3
i 19.2 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei del sòl i de rehabilitació
urbana, i altra legislació vigent que els reguli).
B.3.
Els ocupants legals i propietaris de l'edifici en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència o el
comunicat, són (cal indicar cada entitat en una línia diferent i marcar si és propietari i/o ocupant legal):
PIS/PORTA

NOM i COGNOMS/RAÓ SOCIAL

PROPIETARI/A/OCUPANT

B.4.
S'ha donat compliment al tràmit d'audiència als ocupants legals, d'acord amb l'art. 34.1 de la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
B.5.

Es disposa de la documentació necessària que justifica els apartats anteriors.

I als efectes oportuns es signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20
SIGNATURA/ES

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori o s’adjunti a una
declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja
hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o continuar les obres. Si aquestes ja
haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.
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