
 

DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PRIMERA
OCUPACIÓ

Segons les determinacions del DECRET 12/2021, de 22 de gener, del Consell de regulació de
la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d'habitatges.

1. La persona promotora haurà de presentar, juntament amb la declaració responsable
de primera ocupació  d’habitatges,  una vegada acabada l’edificació  i  complides  les
condicions assenyalades en la llicència d’obres, la documentació inicial següent:

a)  Dades  identificatives  de  la  persona  declarant,  de  conformitat  amb  la  legislació
bàsica en matèria de procediment administratiu.
b)  Fotografies  en suport  digital,  en  color  i  amb indicació  de la  data,  en les  quals
s’observe la totalitat de l’edificació i la situació dels vials que limiten amb la parcel·la.
c) Certificat final d’obra i d’instal·lacions, d’acord amb la legislació aplicable en matèria
d’ordenació  de  l’edificació,  expedit  per  la  direcció  facultativa  i  visat  pels  col·legis
professionals corresponents, i en què declare de manera expressa la conformitat de
les  obres  executades  amb  el  projecte  autoritzat  pel  títol  habilitador  de  les  obres
corresponents, amb les modificacions aprovades, si escau.
d) Acta de recepció de l’obra, d’acord amb la legislació d’ordenació de l’edificació.
e)  Certificat  final  de  les  obres  d’urbanització,  si  escau,  quan  s’hagueren  escomés
simultàniament amb les d’edificació.
f) Manifestació del promotor o titular de l’edifici d’habitatges, o del titular del respectiu
habitatge,  en  la  qual  es  declare  que  l’edifici,  construcció  o  habitatge  no  es  troba
subjecte a cap procediment de protecció de la legalitat urbanística, de restauració de
l’ordenació  urbanística  vulnerada o  d’infracció  en matèria  d’ordenació  del  territori  i
urbanisme.

2.  La  persona  promotora  haurà  de  manifestar  en  la  declaració  responsable  que
disposa de la documentació següent i qualsevol altra que exigisca la normativa:

a) Certificat de compliment de la normativa de prevenció i protecció contra incendis
dels diferents elements de l’obra, exigits pel Codi Tècnic de l’Edificació.
b)  Certificat  d’aïllament  acústic  i  documentació  justificativa  dels  mesuraments
d’aïllament acústic realitzats, si escau.
c) Certificat d’eficiència energètica de l’edifici, si escau.
d) Document expedit per les companyies i entitats subministradores que acredite la
disponibilitat  de subministrament definitiu o d’haver abonat  els drets de connexions
generals i que aquests serveis estan en disposició de ser contractats, o qualsevol altre
mitjà que permeta deixar-ne constància. En tot cas, farà referència als serveis d’ aigua
de consum humà i subministrament d’energia elèctrica i, si altres.
e)  Respecte de les instal·lacions d’accessibilitat  a  les infraestructures comunes de
telecomunicacions, s’haurà de disposar de la documentació d’acord amb la legislació
aplicable.
f) Certificat signat per la persona promotora i l’empresa gestora autoritzada acreditatiu
de la destinació final dels residus generats en l’obra.
3. La documentació continguda en l’apartat anterior es posarà a la disposició de la
tècnica  o  tècnic  municipal,  després  del  requeriment  previ,  quan  s’inspeccione
l’habitatge.
4. El certificat de conformitat regulat en l’apartat primer, lletra c), tindrà una validesa
màxima de tres mesos des de la data de la signatura.
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