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DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para 
el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, 
mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms   DNI / NIE    

Correu electrònic                                                                                                                                                Telèfon 
 

□ El o la sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes 
prevists per l'art. 13 de la Llei 39/2015.  Igualment us recomanem que faciliteu un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili per a notificacions                                                                  Localitat                             C. Postal 

DADES PERSONALS DE LA PERSONA REPRESENTANT 

Nom i cognoms   DNI / NIE    

   En qualitat de:          Representant         Mandatari o Presentador

Correu electrònic                                                                                                                                               Telèfon 
 
      El o la sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes 
prevists per l'art. 13 de la Llei 39/2015.  Igualment us recomanem que faciliteu un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili per a notificacions                                                                  Localitat                             C. Postal 

DADES DE L’OBRA 

Emplaçament 

Classe d’obra a executar 

Destinació principal 

Referència cadastral 

Import del pressupost total de l’obra  

CONSTRUCTOR 

Nom i cognoms   DNI / NIE    

Correu electrònic                                                                                                                                                Telèfon 
 

□ El o la sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes 
prevists per l'art. 13 de la Llei 39/2015.  Igualment us recomanem que faciliteu un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili per a notificacions                                                                   Localitat                             C. Postal 
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Signatura del constructor

 
 



AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL AJUNTAMENT DE MANISES  
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatizats propietat de l’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 
prodra exercir els seus  drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre General d’Entrada, o bé, 
mitjançant correu electronic:  lopd@manises.es 

DADES DEL TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE 

Nom i cognoms   DNI / NIE    

Titulació                                                                                                                                                              Nº de col•legiat 
 

 
Com a tècnic autor del projecte, declare  la correcció formal d’aquest de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
El tècnico que subscriu: 
 
         accepta la direcció facultativa de l’obra 
 
          Manifesta que està habilitat  per a l’exercici professional segons la legislació vigent. 
 

SIGNATURA DEL TÈCNIC AUTOR 

DATOS DEL TÉCNICODIRECTOR DE LAS OBRAS 

Nom i cognoms   DNI / NIE    

Titulació                                                                                                                                                              Nº de col•legiat 
 
 
Com a tècnic director de les obres, i d’acord amb la normativa aplicable, el tècnico que subscriu: 
 
         accepta la direcció facultativa de l’obra 
 
          Manifesta que està habilitat  per a l’exercici professional segons la legislació vigent. 
 

SIGNATURA DEL TÈCNIC DIRECTOR DE LES OBRES.

SOL•LICITE  

 
Que previs els tràmits procedents, em concediu la llicència sol•licitada. 

Manises,                                                                            

Signatura de la persona sol•licitant             

 
  



AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL AJUNTAMENT DE MANISES  
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatizats propietat de l’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 
prodra exercir els seus  drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre General d’Entrada, o bé, 
mitjançant correu electronic:  lopd@manises.es 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

Els originals dels documents s'acompanyaran a l'efecte del seu acare amb la còpia. 

 
 Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació  

 Si té constructor, fotocòpia del certificat d'estar en alta en l'impost d'activitats econòmiques de l'any en curs de 
l'empresa constructora. Cas de no tenir, compromís d'aportar-ho abans d'iniciar les obres. 

 Autoliquidació emplenada i pagada Molelo 020 Taxa per llicència urbanística, i Model 005 Impost de construccions, 
instal•lacions i obres.  

 Projecte bàsic i d'execució subscrit per facultatiu competent i visat pel col•legi Oficial, per duplicat, en suport paper i 
en suport digital (CD o DVD) 

 Projecte de Seguretat i Salut o Estudi Basic 

 Projecte d'Infraestructures Comunes i de Telecomunicacions (I.C.T.) conforme a la reglamentació vigent (si es tracta 
de dues o més habitatges) 

 Original de l'autorització de servituds aeronàutiques  

 Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, segons el R.D. 105/2008, de 1 de febrer. 

 

En cas de ser necessària la utilització de la grua, plànol que identifique la seua ubicació, original de l'autorització de 
servituds aeronàutiques de la mateixa, així com copia de la pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil, amb una 
cobertura mínima de 300.000 euros, que haurà d'estar vigent durant el muntatge, funcionament, desmuntatge i la 
seua estada en obra. També s'haurà d'aportar un certificat acreditatiu de la correcta instal•lació de la grua, i el seu 
begut estat de conservació i funcionament. 

 Qüestionari d'Estadística d'Edificació i Habitatge degudament emplenat (M.Foment.) 

 Autorització de l'organisme competent, quan es requerisca, segons el que es disposa en la normativa sectorial 
corresponent. 

 Si l'actuació requereix Ocupació de Via Pública haurà de sol•licitar la corresponent autorització.  

 Si l'actuació requereix comunicació d'activitat innòcua, Declaració Responsable ambiental, llicència ambiental o 
autorització ambiental integrada haurà de sol•licitar el corresponent instrument ambiental 

 
Si l'actuació a realitzar es troba en zona de vigilància o protecció arqueològica, serà necessari aportar INFORME 
ARQUEOLÒGIC, conforme amb la legislació vigent (informació en el Museu de Ceràmica de Manises C/ Sagrario, nº 
22 telf. 961521044 

 
LA PRESENTACIÓ DE LA SOL•LICITUD NO COMPORTA L’AUTORITZACIÓ PER A EFECTUAR LES 
OBRES 
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