
 

 

MODEL DR III 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPROMÍS DE DESTINAR LA TOTALITAT O PART DE 
L'IMMOBLE A ALTRES USOS DIFERENTS DEL RESIDENCIAL I ELS SIGA PER A ÚS PROPI, 
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) (iii) del Plec de condicions. 

L'oferent, persona física o jurídica, manifesta que destinarà la totalitat o part de l'immoble a 
altres usos diferents del residencial i els siga per a ús propi, en un termini mínim de 5 anys, 
sempre que siga compatible amb el planejament vigent, i es compromet a dedicar-lo a l'ús 
proposat, o presenta còpia de l'Impost d'activitats Econòmiques, o acreditació de ser el titular 
de l'activitat que es desenvoluparà en aquest immoble, si la proposta estiguera relacionada amb 
una activitat que es trobe en funcionament i el que es proposa és un trasllat. Si en el moment 
de la baremació, la societat pública, a la vista del planejament, tinguera certesa, que l'ús és 
manifestament contrari als permesos, el posarà en coneixement del licitador/a, sempre que 
aquest/a se trobe en posició per a ser adjudicatari/a, actuant conforme el que es preveu, en 
l'article 11, paràgraf 8 (esmena d'objeccions). Si el/la licitador/a, persistira en la seua oferta, la 
societat pública, podrà adjudicar-li l'immoble, sent del seu compte i risc la bona fi d'aquest. Si la 
societat pública, no apreciara, a la vista de l'oferta, incompatibilitat urbanística de l'ús, i 
posteriorment, aquest/a no poguera implantar-se, per qualsevol motiu de competència de les 
administracions públiques, el/la adjudicatari/a no podrà reclamar danys i perjudicis per aquest 
motiu a la societat pública. 

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. 

 


