
Ajuntament de Moncofa                                                       Urbanisme  
Pl. Constitució, 1                                                                                                      
12593 Moncofa   
Tel. 964580421 Fax: 964580348 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONCOFA 
 

AVÍS A COMPANYIES SUBMINISTRADORES: 
L’estampat del segell del Registre General d’Entada d’aquest Ajuntament NO comporta automàticament el caràcter favorable de la Declaració 
Responsable (DR) presentada. Per tant, la DR no es configurarà com a títol habilitant per a la contractació amb les companyies, sinó a través de 
l’informe municipal favorable que es traslladarà al sol·licitant de la DR. (Art.199.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana 
i art. 65 i 69.14 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de la Vivenda de la Comunitat Valenciana).

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA RENOVACIÓ  

DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ 
 (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  

 
Primer. Que manifeste, sota la meua exclusiva responsabilitat, que han transcorregut deu anys des de 
l’obtenció de la primera llicència d’ocupació de la vivenda sítia en 
_______________________________________________, i que concorren algun dels següents supòsits: 

     a) S’ha produït la segona o posteriors transmissions de la propietat. 

     b) Resulta necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d’aigua, gas o electricitat. 

Segon. Que complisc els requisits establits en la normativa urbanística i sectorial vigent (planejament 
urbanístic de Moncofa, legislació urbanística, normes d’habitabilitat i disseny, codi tècnic de l’edificació, 
etc.) i en la resta de normativa aplicable, que dispose de la documentació que així ho acredita i que em 
compromet a mantindre’n el compliment durant el període de temps inherent al reconeixement o a 
l’exercici. 

Tercer. Que adjunte a aquesta declaració la següent documentació: 

a) Certificat de facultatiu competent que l’edifici o, si és el cas, la part susceptible d’ús 
individualitzat, s’ajusta a les condicions que suposaren l’atorgament de la primera o anterior 
llicència d’ocupació. 

b) Altres: _______________________________________________________________________. 

Quart. Assumisc, així mateix, l’obligació de respondre degudament en el termini màxim de 10 dies 
qualsevol requeriment d’aclariment sobre les característiques de la declaració responsable que em 
dirigisca l’Ajuntament. La falta d’atenció del requeriment municipal en el termini màxim produirà com a 
efecte que aquesta no compta amb la cobertura d’una declaració l’abast de la qual, com que ha suscitat 
dubtes per part de l’administració, no ha sigut aclarit degudament per part meua. 

Cinqué. En el cas que se’m done 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 aquesta declaració no està dins dels supòsits de declaració 
responsable o incomplira per qualsevol altra causa la normativa urbanística o sectorial aplicable o no 
tinguera les concessions o autoritzacions sectorials pertinents, la llicència d’ocupació no s’entendrà 
renovada. Assumisc que l’apercebiment municipal en eixe sentit, des del moment de la notificació, suposa 
la falta de títol habilitant per a la renovació de la llicència. 
 
El que manifest i declare als efectes indicats en aquest document. 
 Moncofa, _____ de _____________________ de 201__ 
 
 
 
 
Firmat:  __________________________________ . 


