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OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  
 

 
Versió 1.1 - 25/09/2017 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES  
Les dades facilitades per vosté, en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions pròpies 
en l'àmbit de les seues competències, de conformitat amb la LO 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés i rectificació per 
mitjà d'instància presentada en el Registre General d'Entrada del Ajuntament, o be, mediant correu electrònic: lopd@manises.es   

  
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms                                                                                     DNI / NIE     

Correu electrònic                                                                                                                   Telèfon 
 

□ El sol•licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes previstos per 
l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili                                                                                                 Localitat             C. Postal 

En qualitat de/d' (interesat/ada, en representació de/d' ...) 

 EXPONE 
Que desitge que se m'autoritze ocupació de via pública en  
 
 
 
 

A FI DE/D' 

 Mudança  Carrega i descàrrega de materials d'obra 

 Contenidor d’obra   Barres o altres instal·lacions similars 

 Bastida   Celebracions o activitats festives que requerisquen ocupació de la via pública 
 Altres: 

 
Metres a ocupar:  Periode:  

DOCUMENTS QUE S'ACOMPANYEN 

 Taxa d'Ocupació de Via Pública degudament pagada. 

 
Plànol expressiu del lloc exacte de l'ocupació, amb indicació de les dimensions de les voreres, delimitació de l'ocupació, 
metres lliures que quedaren per al trànsit per als vianants, distàncies a les vies de tràfic rodat i en general qualsevol 
circumstància que amb motiu de l'ocupació es veja afectada. 

 Sol·licitud de Llicència Ambiental o Comunicació Ambiental, així com Llicencia d'Obertura a nom del sol·licitant, quan 
l'aprofitament corresponga a una explotació comercial i industrial. 

 Sol·licitud de Llicència d'edificació, si escau. 
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Aquest permís es demanarà amb un mínim de 15 dies. 

 
Manises,  

                                                                                                                                      (Signatura) 
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