
 

 

MODEL DR II 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPROMÍS PER A ÚS RESIDENCIAL EN LLOGUER, 
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 o jurídica, es compromet a complir amb tot el que s'estableix en l'article 
13) (ii) del Plec de condicions. 

L'oferent, persona física o jurídica, es compromet al fet que, sense destinar l'immoble a la seua 
residència habitual i permanent, proposa oferir-lo per a ús residencial en lloguer en un termini 
mínim de 10 anys. S'exclou expressament d'aquest supòsit els habitatges turístics regulats en 
els Decrets 91/2009 i 92/2009 de 3 de juliol del Consell (DOCV número 6051 de 7 de juliol). 
Aquesta circumstància constarà en l'escriptura de compravenda com a causa de resolució 
d'aquesta. Si es posara a la venda cap d'aquests habitatges, dins del termini compromés amb el 
destí, la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. podrà exercitar 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 el/la adjudicatari/a, a l'efecte de la seua 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. 

S'excepciona del termini obligacional que l'oferent la transmeta, després de transcorreguts tres 
anys, al seu cònjuge, parella de fet, o relació de convivència (acreditant-se aquesta última, per 
qualsevol mig permés en Dret), i als parents d'una/o o una altra/e fins al tercer grau. Igualment 
s'excepciona del termini obligacional que l'oferent la convertisca en qualsevol moment d'aquest 
termini, en el seu habitatge habitual i permanent. 

Per al seguiment del compliment de la condició, l'adjudicatari haurà de presentar anualment a 
la societat pública, els contractes d'arrendaments vigents, que hauran de complir amb els 
requisits legals que a cada moment s'establisquen. En cas de no fer-ho, la societat pública li 
requerirà el compliment de l'estipulat. La inacció de l'adjudicatari, davant el requeriment, es 
considerarà com a incompliment de les estipulacions essencials pactades en el contracte de 
compravenda i serà causa de resolució d'aquest. No es considerarà incompliment, la falta 
d'ocupació de l'habitatge, estant aquesta oferida en el mercat de lloguer. 
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En València, a ___ de ___ de 2022.                                    Signatura:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


