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DADES PERSONALS

Nom i  cognoms DNI / NIE  

Adreça electrònica 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

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

Adreça 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.

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.

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

mailto:manises_lopd@cv.gva.es
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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.
Model 020.

Plànol de l'habitatge en el seu estat actual així com fotografies de l'habitatge

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, 
Signatura

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
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