
 

 

MODEL DR I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPROMÍS DE FIXAR LA RESIDÈNCIA HABITUAL I 
PERMANENT, D'ACORD AMB EL QUE S'ESTABLEIX EN EL PLEC DE CONDICIONS 

 

Núm. d’expedient:____________________________________________________________. 

Nom i Cognoms:______________________________________________________________.  

DNI:________________________________________________________________________. 

Telèfon de contacte:___________________________________________________________. 

Correu electrònic:_____________________________________________________________.  

 

L'oferent, persona física, es compromet a complir amb tot el que s'estableix en l'article 13) (ii) 
del Plec de condicions. 

L'oferent, persona física, es compromet a destinar l'immoble a la seua residència habitual i 
permanente. L'incompliment del compromís serà condició resolutòria de la transmissió, sempre 
que, dins del termini posterior als sis mesos, des de la transmissió o de la finalització de les obres 
de construcció, rehabilitació o condicionament, si escau, no s'acredite a la societat pública el 
corresponent Certificat d'Empadronament, excepte per causes justificades, que en tot cas 
hauran de ser acreditades davant la societat pública amb anterioritat a la finalització del termini.  

Als efectes precedents, l'obtenció de la corresponent llicència, s'haurà de sol·licitar davant 
l'Ajuntament de València, dins dels sis mesos següents a l'adjudicació, sent data certa, la 
formalització de la corresponent escriptura pública. Per a la finalització de les obres es prendrà 
com a data la de certificat final d'aquestes, o llicència d'ocupació en cas de ser necessària, 
expedit per facultatiu competent i entregat a la societat pública transmitent. En defecte d'això 
el mer transcurs del termini establit en la llicència urbanística, incloses les seues pròrrogues i en 
defecte d'això, la constància que es tinga per els/as tècnics/as de la societat pública, que l'obra 
ha finalitzat. 

El termini de residència en l'habitatge, com a residència habitual i permanent de l'oferent, serà 
d'almenys cinc anys. Transcorreguts aquests cinc anys i fins que es complisquen els deu anys des 
del moment en què es va practicar la inscripció registral que porte causa de la transmissió 
operada en virtut del present concurs, s'exclou expressament el seu ús com a habitatges turístics 
regulats en els Decrets 91/2009 i 92/2009 de 3 de juliol del Consell (DOCV número 6051 de 7 
juliol). 

L'habitatge no es podrà cedir intervius, totalment o parcialment per cap títol, durant el termini 
de 10 anys. El còmput del termini ho serà des del dia en què es practique la inscripció registral 
que porte causa de la transmissió operada en virtut del present concurs. 



 

 

MODEL DR I 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: Les dades que heu facilitat en este formulari serán tractades per PCCSA, en qualitat 
de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la base del que disposa el Reglament general de 
protección de dades (UE) 2016/679, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i d’altres contemplats en el 
reglament esmentat. 

 

La societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. podrà exercitar quan es transmeta l'immoble 
dins dels 10 primers anys, els drets de tanteig i retracte conformement als articles 1.507 i 
següents del Codi Civil als efectes del qual es farà constar expressament l'exercici d'aquests drets 
en el contracte de compravenda que se subscriga amb l'adjudicatari, per a la inscripció en el 
Registre de la Propietat, si escau, on s'especificarà expressament la prohibició de disposar, pel 
termini assenyalat. El còmput del termini ho serà des del dia en què es practique la inscripció 
registral que porte causa de la transmissió operada en virtut del present concurs. 

No perdrà el caràcter de residència habitual i permanent pel fet que el/la usuari/a que haja sigut 
oferent la transmeta, al seu cònjuge, parella de fet, o relació de convivència (acreditant-se 
aquesta última, per qualsevol mitjà permés en Dret), i els parents d'un/a o un altre/a fins al 
tercer grau. La present conseqüència serà aplicable en l'adjudicació de l'habitatge familiar, en 
els processos de dissolució de la societat de béns de guanys.  

La residència habitual i permanent no es considerarà interrompuda, en programes d'integració 
social, o suposats d'emergència, o víctimes de violència de gènere o terrorisme, que per la seua 
naturalesa requerisquen un allotjament temporal. 

Tampoc ho serà en els casos de trasllat per raons laborals, que, si aquesta persistira en el temps, 
serà motiu suficient, perquè es puga procedir l'alienació de l'habitatge, sempre amb 
pronunciament exprés de la societat pública. 

 

 

 

En València, a ___ de ___ de 2022.                                    Signatura:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


