
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA O 
POSTERIORS OCUPACIONS 

 
Versió 2.0 - 03/10/2015 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'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: manises_lopd@cv.gva.es 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms   DNI / NIE     

En representació de/d' 
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. 28 de la Llei 11/2007. Igualment es recomana que es facilite un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili per a notificacions                                                              Localitat                             C. Postal 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Davant l'excel.lentíssim Ajuntament de Manises 
De conformitat amb l'establert en la Disposició final segona de la Llei 2/2012, de 13 de gener del Consell de Mesures urgents 
de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pyme) de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es modifica la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de 
l'Edificació,  
DECLARE sota la meua responsabilitat 
 

PRIMER.- Que sóc titular de l'immoble amb emplaçament en: 
 
 

Referència cadastral: 
 

SEGON.- Que el susdit immoble és susceptible de ser destinat al següent ús individualitzat (breu descripció): 
 
 
 

TERCER.- Que quant al susdit immoble: 

A) Han transcorregut 10 anys des de l'obtenció de la primera llicència d'ocupació i que necessita la seua renovació o que 
es tracta d'una edificació existent que mai no n'obtingué llicència d'ocupació i que: 

S'ha produït una segona o posteriors transmissions de la propietat. 

 

És necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua, gas o electricitat. 

  
B) S'han executat obres en edificis existents, d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que suposen una 
intervenció total o parcial, o que tenen per objecte la modificació dels usos característics de l'edifici, (apartat b) de 
l'article 2.2 de la Llei33/2004). 
 

 
 

C) S'han executat obres que tenen el caràcter d'intervenció total o parcial en edificis catalogats o de protecció 
ambiental o historicoartístic (apartat c) de l'article 2.2 de la Llei 33/2004. 
 

QUART.- Que complisc amb tots i cadascun dels requisits que exigix la llei per a l'ocupació o ús que es pretén i que dispose de 
la documentació que així ho acredita. 
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QUINT.- Així mateix, assumisc l'obligació de respondre com cal en el termini de 10 dies qualsevol requeriment d'aclariment sobre 
la inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada, manifestació o document, que em dirigisca l'Ajuntament. La falta 
d'atenció del requeriment municipal en aquest termini màxim produirà com efecte que l'ocupació o ús no compte amb la 
cobertura d'una declaració l'abast de la qual, havent-se suscitat dubtes per part de l'Administració, no ha sigut aclarida 
degudament per la meua banda, i procedix en conseqüència  cessar en aquest ús o ocupació. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA O 
POSTERIORS OCUPACIONS 

 
Versió 2.0 - 03/10/2015 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'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: manises_lopd@cv.gva.es 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
 
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. 
 
Justificant d'haver liquidat la corresponent taxa per tramitació de l'expedient de segona o posteriors ocupacions. 
 
Plànol d'emplaçament a escala 1:1000, diligenciat pels serveis tècnics municipals realitzat sobre la cartografia municipal 
actualitzada. 
 
Certificat de tècnic/a competent, visat pel col·legi oficial, que el local o l'habitatge, susceptible d'ús individualitzat s'ajusta 
a les condicions exigibles per a l'ús a què es destina. 
 
Si es tracta de les lletres b) i c) de l'apartat tercer, a més hauran d'aportar certificat final d'obra signat per personal tècnic 
competent i visat pel corresponent col·legi oficial. 
 
En cas que el local vaja a ser destinat a ús de garatge de fins a 5 vehicles, haurà d'aportar plànol de planta a escala 1:50 
del local i grafiar la ubicació i característiques de l'extintor d'incendis, enllumenat d'emergència i quadre de baixa tensió. 

                                                                                                                                              
          Manises,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (((FFF III RRRMMMAAA )))  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS/TÈCNIQUES COMPETENTS  
PROJECTISTA I DIRECTOR/A DE L'EXECUCIÓ D'OBRES 

 
 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'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 PERSONAL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA 

Nom i cognoms   DNI / NIE    

Domicili                                                                                                      Localitat                                                           C. Postal 
 

Titulació                                                                                                     Especialitat 

Col.legi professional (si escau)                                                               Número col.legiat (si escau) 

DECLARACIÓ DEL TÈCNIC/A TITULAT COMPETENT PROJECTISTA 

Declare sota la meua responsabilitat que : 
 Posseïsc la titulació indicada en l'apartat A. 
 D'acord amb les atribucions professionals d'aquesta titulació, tinc competència per a la redacció i firma del projecte 
tècnic esmentat(1): 
 
 
 No estic inhabilitat/ada, ni, administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma d'aquest projecte. 

DADES DEL TÉCNIC/A TITULAT COMPETENT DIRECTOR/A DE L'EXECUCIÓ D'OBRES 

Nom  i cognoms   DNI / NIE     

Domicili                                                                                                      Localitat                                                            C. Postal 
 

Titulació                                                                                                     Especialitat 

Col.legi professional (si escau)                                                               Número col.legiat (si escau) 

DECLARACIÓ DEL TÈCNIC/A TITULAT COMPETENT DIRECTOR/A DE L'EXECUCIÓ D'OBRES 

Declare sota la meua responsabilitat que : 
 Posseïsc la titulació indicada en l'apartat c. 
 D'acord amb les atribucions professionals d'aquesta titulació, tinc competència per a la direcció de l'obra d'execució i 

la certificació relatives al projecte tècnic (2): 
 
 
 No estic inhabilitat/ada, ni a dministrativament ni judicial ment, per a l a redacció i firma del certificat de dire cció de 

l'execució de les citades obres. 

FIRMA DELS TÈCNICS COMPETENTS QUE DECLAREN 

Y perquè conste i tinga els efectes oportuns, s'expedeix i firma 
la present declaració responsable de la veracitat de les 
dades i informació anteriors. 
 
Manises,          
   
   
   
   

Firma del tècnic/a titulat competent projectista 

Y perquè conste i tinga els efectes oportuns, s'expedeix i firma la 
present declaració responsable de la veracitat de les dades i 
informació anteriors. 
 
Manises,        
 
 
 
 

Firma del tècnic/a titulat competent  
director/a de l'execució de les obras 

 
(1) S'ha d'indicar, amb el detall adequat, el tipus i característica de l'establiment i/o instal·lació projectada objecte de la present declaració. 
(2) Quan el tècnic/a projectista i el director/a de l'execució d'obres no siguen la mateixa persona, podran presentar aquest document per 

separat; en aquest cas el director/a de les obres haurà d'identificar  l'autor/a del projecte tècnic i la denominació d'aquest. 
En cas que se subscriguen ambdues declaracions responsables (la del projectista i la del director/a de l'execució de les obres) en aquest 
document, bastarà amb fer referència al projecte detallat en l'apartat B. 
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REQUISITS QUE HA DE CONTENIR EL CERTIFICAT DE TÈCNIC/A COMPETENT  
EN RELACIÓ AMB LES DECLARACIONS RESPONSABLES  

DE SEGONA I POSTERIORS OCUPACIONS 
 

 

 

 
En compliment de la Llei 3/2004, LOFCE, els serveis municipals comprovaran el compliment de les 

condicions pertinents per a l'atorgament de la ll icència d'ocupació, ja siga en primera o  posteriors 
ocupacions, per la qual cosa se sol·licita que s'examine que el certificat presentat per tècnic/a competent 
que acompanya la declaració responsable de segona i posteriors ocupacions tinga el següent contingut 
mínim: 

 
1. Ús de l'immoble com a habitatge, local, etc. 
 
2. Qualificació del sòl : urbà, urbanitzable o no urbanitzable. 
 
3. Classificació del sòl urbanístic com a reside ncial, segona residència, comercial, de protecció 

historicoartística, industrial, etc. 
 
4. Any de construcció d'edifici i/o habitatge. 

 
 5. Si es tracta de construcció de nova planta o ja existent. 

 
 6. L'immoble haurà d'ajustar-se als criteris i co ndicions previstes en la  normativa aplicable, que està 

contemplada en : 
- L'Ordre de 22 d'abril, de 1991 (HD-91) 

 
- L'Ordre 151/2009, de 2 d'octubre (CD- 2009) 

 
- La Llei 3/2004, de 30 de juny (LOFCE). 
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