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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’EXERCICI D’ACTES D’ÚS, 
TRANSFORMACIÓ I EDIFICACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL 

(Disposició addicional desena Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana) 
Sr./Sra.  
En representació de:  
DNI/CIF  Telèfon  
Domicili  CP  
Població  Província  

 
EXPOSE: 
Primer. Que tinc la condició de promotor en l’execució material de la següent obra: 
 
-Descripció, gràfica i escrita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
  
-Superfície: ___________________________________________________________________________ 
 
-Pressupost: _________________________________________________________________________  
 
-Ubicació i referència cadastral: _________________________________________________________ 
 
-Inici i finalització de l’obra: _____________________________________________________________ 
 
-Mesures relacionades amb l’evacuació de runes i utilització de la via pública: 
_________________________________________________________________________________ 
 
- Agents de l’edificació intervinents: 
 

o Constructor: __________________________________________________________________ 
o Director de l’obra:  ____________________________________________________________ 
o Director de l’execució de l’obra: ___________________________________________________ 
o Projectista:  ___________________________________________________________________ 
o Altres: ________________________________________________________________________ 

 
Segon. Que manifeste que la present declaració responsable (DR) té per objecte alguna de les actuacions 
previstes en els apartats a), b) o c) de l’art. 214 de la Llei 5/2014, a saber: 
 

a) Instal·lació d’esteses elèctriques, telefòniques o altres similars i la col·locació d’antenes o 
dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl, només 
en sòl urbà i sempre que no afecte el domini públic. 

b) Les obres de modificació o reforma que afecten l’estructura o l’aspecte exterior i interior de les 
construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que siga l’ús, que no 
suposen ampliació ni obra de nova planta. 

c) Les obres de mera reforma que no suposen alteració estructural de l’edifici, ni afecten elements 
catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l’edificació que no 
requerisquen col·locació de bastides en via pública. 

 
Tercer. Que complisc els requisits establits en la normativa urbanística, ambiental, acústica i sectorial 
vigent; així com la resta de normativa d’aplicació, que dispose de la documentació que així ho acredita i 
que em compromet a mantindre el compliment durant el període inherent al dit exercici. 
 
Quart. Que amb anterioritat a la presentació davant de l’Ajuntament de la present DR, he obtingut, 
d’acord amb el que estableix la normativa en vigor, els informes previs, les autoritzacions, les 
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concessions o permisos requerits de qualsevol índole per a l’execució de la present obra. 
 
Cinqué. Que adjunte a la present declaració la documentació següent: 

a)  Documentació amb la descripció gràfica de l’objecte de la present declaració responsable. 
b) Justificant d’haver abonat la taxa fiscal corresponent. 
c) Projecte subscrit per tècnic competent. 
d) Informe succint emés pel redactor que acredite el compliment de la normativa exigible. 
e) Declaració responsable subscrita per l’autor/s de la documentació tècnica. 
f) Documentació exigida per la normativa ambiental. 
g) Altres:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
Sisé. Manifeste, així mateix, que sóc coneixedor que l’incompliment en l’execució material de l’obra de 
qualsevol precepte legal, provocarà la paralització immediata de l’execució de l’obra i en el cas que estiga 
finalitzada, que el dit incompliment comportarà també com a efecte la restitució a costa meus de les coses 
al seu estat originari, a més a més de suposar la imposició de les sancions corresponents amb la instrucció 
prèvia de l’expedient oportú. Consideracions que són extensives a la circumstància que es constate la 
inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que 
s’acompanye/incorpore a la DR. I tot això sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o 
administratives en què poguera incórrer. 
 
Seté. Assumisc, així mateix, l’obligació de respondre degudament en el termini màxim de 10 dies 
qualsevol requeriment d’aclariment/esmena sobre les característiques de l’obra que em dirigisca 
l’Ajuntament. La falta d’atenció del requeriment municipal en el dit termini màxim produirà com a efecte 
que les obres no compten amb la cobertura d’una declaració l’abast de la qual, com que s’havien suscitat 
dubtes per part de l’administració, no ha sigut aclarit degudament per la meua part, i es procedirà en 
conseqüència paralitzar l’obra que estiga executant. 
 
Huité. En el cas que se’m donara trasllat de la resolució municipal en la qual s’apreciara que concorre la 
circumstància d’inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o 
document, o bé en què s’haguera detectat que l’obra que es pretén executar no està dins dels supòsits de 
DR o incomplira per qualsevol altra causa la normativa urbanística o sectorial aplicable o mancara de les 
concessions o autoritzacions sectorials pertinents, procediré a la immediata paralització de l’obra. 
Assumisc que l’apercebiment municipal en eixe sentit, des del moment de la notificació, suposa la 
carència de títol habilitant per a la realització de les obres. 
 
Noveno. Així mateix, assumisc l’obligació de complir en l’execució material de les obres el termini 
expressament recollit en la present declaració (en l’establit en la normativa urbanística vigent) i de 
comunicar expressament a l’Administració la finalització de les obres, i no s’entendran emparades per la 
present declaració aquelles que es realitzen fora dels dits terminis. 
 
Desé. Assumisc també l’obligació de donar compliment immediat a qualssevol condicions d’execució de 
l’obra que em traslladen els serveis tècnics municipals, així com el termini estipulat en el seu cas per 
aquests, si resultara inferior a l’expressat per mi en la present declaració. 
 
El que manifeste i declare als efectes indicats en el present document. 
 
Moncofa,  ____ de/d’ _______________ de 201__ 
 
Firmat: el promotor de les obres 
 
 
Sr./Sra. _______________________________ 
 
 ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONCOFA 


