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DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBRES

Versió 2.0 – 09/03/2018

DATA ______________________
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DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms DNI / NIE

Correu electrònic Telefon

□ 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.

En qualitat de: (interesat, en representació de…)

Domicili Municipi C. Postal

EXPOSA

Que vull realitzar les obres indicades a continuació i d’acord amb el que disposa l'article 222.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana; i
que,   mitjà  de la  present  instància,  formule  la  DECLARACIÓ RESPONSABLE  per  la  qual  manifeste,  sota  la  meua
responsabilitat, la veracitat de tot el que expose i especialment, 

• Que complisc cadascun dels requisits exigibles per a l'execució de l'obra descrita i em compromet a complir-
les durant el període de temps necessari.

• Que em compromet a adoptar les  mesures de seguretat i  salut  laboral  establides en la  normativa vigent
respecte a l'edificació i l'ocupació de la via pública.

Que en cas que l'execució de les obres causen desperfectes en la via pública, em compromet a la seua reparació
i/o reposició.
Que autoritze els serveis tècnics municipals a comprovar l'adequació de l'obra que s'executa amb el contingut de la
declaració.

De conformitat  amb l'article  222.5  de la  Llei  5/2014,  de 25  de juliol,  de la  Generalitat,  d'ordenació del  territori,
urbanisme i  paisatge de la Comunitat  Valenciana, “la inexactitud,  falsedat o omissió,  de caràcter  essencial,  en
qualsevol  dada, manifestació o document que s'acompanye o s’incorpore a la declaració responsable, o la no
presentació davant l'administració competent d'aquesta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar
els actes corresponents des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats
a  què  donara  lloc.  La  resolució  administrativa  que declare  tals  circumstàncies  podrà  determinar  l'obligació  de
l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat
corresponent; tot això sense perjudici de la tramitació, si escau, del procediment sancionador corresponent”.

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: lopd@manises.es

mailto:lopd@manises.es


1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Emplaçament: Referència cadastral:

Descripció:

Data  d’inici Data aprox. finalització de l’execució Pressuposat

2. DADES DEL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DE LES OBRES

Nom i cognoms DNI / NIE

Domicili per a notificacions Municipi C. Postal

Epígraf IAE (expert obres sense projecte)      

SIGNATURA  DEL CONSTRUCTOR 

3. DADES DEL TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE (si escau)

Nom i cognoms DNI / NIE 

Titulació Núm. de col·legiat

Com a tècnic autor del projecte/informe, declare la correcció formal d'aquest de conformitat amb la normativa aplicable.

El tècnic 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



DOCUMENTACIÓ A APORTAR

A) Quan es tracte de l'execució d'obres de modificació o reforma que afecten a l'estructura o aspecte 
exterior i interior de les construccions, els edificis i instal·lacions de tota classe, siga el que siga el seu ús que 
no suposen ampliació ni obra de nova planta, hauran de presentar la següent documentació:

 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 (IAE) de
l'any en curs de l'empresa constructora i amb validesa en el municipi de Manises. En cas que no el
tinga, compromís d'aportar-lo abans d'iniciar les obres. 

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

Projecte bàsic i d'execució subscrit per un facultatiu competent i visat pel col·legi oficial.

Projecte d'Infraestructures  Comunes i  de Telecomunicacions  (ICT)  d’acord amb la reglamentació
vigent.

Projecte d'Infraestructures  Comunes i  de Telecomunicacions  (ICT)  d’acord amb la reglamentació
vigent.

Qüestionari d’Estadística d'Edificació i Habitatge degudament emplenat (MOPO)

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

Si  l'actuació requereix  l’ocupació de la via pública haurà de sol·licitar i  obtindre la corresponent
autorització  (prèviament  a la presentació  de la Declaració  Responsable),  indicant  el  número de
resolució i la data de l’emissió.

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 un informe arqueològic, conforme amb la legislació vigent. 

B) Per a les obres que suposen una modificació de la distribució interior de l'immoble sense afectar a la seua 
estructura, la documentació a presentar serà:

1.En el cas que la intervenció afecte a més d'un 20 % del total de la superfície de l'immoble sobre el qual 
s'actua, la documentació a presentar serà la mateixa que s'exigeix en l'apartat A). 

2.Quan la intervenció no supere el 20 % del total de la superfície de l'immoble sobre el qual s'actua, 
s'exigirà la següent documentació: 

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 (IAE) de
l'any en curs de l'empresa constructora i amb validesa en el municipi de Manises. En cas que no el
tinga, compromís d'aportar-lo abans d'iniciar les obres. 

Memòria valorada de l'actuació, en la qual es descriguen totes les actuacions a realitzar.



Si  aquesta  obra  suposa  demolicions  i/o  obertura  o  modificació  de  buits  haurà  de  presentar  el
certificat tècnic visat en el  qual s'acredite que no afecta a l'estructura i  l’estabilitat de l'immoble,
conforme a l'article 3b.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

Plànol en planta en el qual es reflectirà l'estat actual i proposat després de les demolicions. El plànol
vindrà fitat o a escala definida i s’hi reflectiran els buits de finestres i les seues dimensions.

Si  l'actuació  requereix  instal·lació  de  bastida  o  bastida  suspesa  a  l'interior  de  l'edifici  haurà  de
presentar-se el  certificat  tècnic  respecte  de les  mesures  de seguretat  i  protecció  a les  persones,
realitzat  per  un  tècnic  competent  i  visat  col·legial.  En  el  cas  que  la  instal·lació  consistisca  en
plataforma elevadora, haurà d'aportar la inspecció tècnica del vehicle, així com les característiques
d’aquesta. En tots els casos haurà de disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
enfront de tercers vigent durant el muntatge, funcionament, desmuntatge i estada en obra.

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

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

Si  l'actuació requereix  l’ocupació de la via pública,  haurà de sol·licitar  i  obtindre la corresponent
autorització (prèviament a la presentació de la Declaració Responsable), indicant el número de la
resolució i la data de l’emissió.

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. 
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