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DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBRES 
 
 
Versió 1.1 - 06/03/2017 

 
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:  lopd@manises.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. 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 
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Que desitge realitzar les obres indicades a continuació i d'acord amb el que es disposa en 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, per 
mitjà de la present instància formule 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 mantenir el seu 
compliment 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 a l'ocupació de 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 als serveis tècnics municipals a la comprovació de 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 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 al fet que pertocara. 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 açò sense perjudici de la 
tramitació, si escau, del procediment sancionador corresponent. 
 



 

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 

 
1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Emplaçament: 
 
 
Referència cadastral: 
Descripció: 
 
 
 
 
 
Data aprox. d'inici                                  Data fi de l'execució                                      Pressupost 
Ocupació de via pública         No cal       Sí que cal.   
(Haureu de sol.licitar  l'autorització  municipal específica en el termini de 5 dies d'antelació) 
     Contenidor      Materials  D'altres  (indicar quins) 
Superfície a ocupar                   Període de l'ocupació 

 

2. DADES DEL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DE LES OBRES 

Nom i cognoms       DNI / NIE    

Domicili per a notificacions                                                                 Localitat                                 C. Postal 

Epígraf IAE (expert obres sense projecte)        
 
 

 
 
 
 
 
 

                           FIRMA DEL CONSTRUCTOR  
 

 

3. DADES DEL PERSONAL TÉCNIC AUTOR DEL PROJECTE ( si escau)  

Nom i cognoms       DNI / NIE    

Titulació                                                                                                                                                                    Núm. de col.legiat 

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

 accepta la dirección facultativa de l'obra 
 
 manifesta que està habilitat/ada  per a l'exercici professional segons la legislació vigent. 

 
 

 
 

                           FIRMA DEL TÈCNIC/A DIRECTOR/A 
 



 

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 de la seua revalidació amb la còpia. 

 

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

� 
Descripció gràfica (croquis o plànol de l'immoble) de l'obra que es pretén realitzar, amb descripció de l'actuació i la 
ubicació física de l'immoble (plànol de situació). S'exigirà projecte tècnic quan les obres a realitzar suposen una 
modificació de la distribució interior de l'habitatge sense afectar a l'estructura de l'edifici. 

� Quan l'obra supose obertura de buits o modificació dels mateixos s'exigirà certificat visat pel Col·legi Oficial en el qual 
s'acredite que no afecta l'estructura ni estabilitat de l'edifici.  

� 
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 i amb validesa  en el municipi de Manises. Cas de no tenir, compromís d'aportar-ho abans 
d'iniciar les obres. 

� 

Si l'actuació requereix instal•lació de bastida o plataforma elevadora a l'interior de l'edifici haurà de presentar-se 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Certificat Tècnic respecte de les mesures de seguretat i protecció a les persones, 
realitzat per tècnic competent i visat col•legial. Haurà de disposar de Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil 
enfront de tercers vigent durant el muntatge, funcionament, desmuntatge i la seua estada en obra. 

� 
Si l'obra suposa superposició d'un paviment sobre un altre existent sobre forjats, s'acompanyarà, s'acompanyarà 
certificat subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent Col•legi Professional que garantisca la seguretat i 
estabilitat de l'estructura existent i la seua capacitat per a assumir el pes propi del nou paviment. 

� Autorització de l'organisme competent quan es requerisca  segons el que disposa la normativa sectorial 

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

En cas de tractar-se d'execució d'obres de modificació o reforma que afecten a l'estructura o aspecte exterior o 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 haurà de presentar: 

� 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 Bàsic 

� 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 aeronàutques 

� 

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 

 
Manises,  
    

   
(Firma de la persona declarant) 

   



 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Actuacions subjectes a declaració responsable per mitjà d'aquest model. 
 

 Instal•lacions de línies elèctriques, telefòniques i altres semblants i la col•locació d'antenes o dispositius de 
comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl, només en sòl urbà i sempre que 
no afecte al domini públic. 

 Les obres de modificació o reforma que afecten a l'estructura o a l'aspecte interior i exterior de les 
construccions, els edificis i les instal•lacions de tota classe, qualsevol que siga el seu ús , que no suposen 
ampliació ni obra de nova planta. 

 Les obres de mera reforma que no suposen alteració estructural de l'edifici, ni afecten a elements catalogats o 
en tràmit de catalogació, així com les obres de manteniment de l'edificació que no requerisquen col•locació 
de bastida en via pública. 

 
No s'admetrà declaració responsable d'obres en els següents supòsits: 
 

- Edificis catalogats o en tràmits de catalogació. 
- Edificacions fora d'ordenació o derivades d'infraccions urbanístiques. 
- Edificacions en Unitats d'Execució sense desenvolupar.  

 
La presentació de la declaració responsable , efectuada en els termes anteriorment exposats , produirà els efectes 
que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència municipal i es podrà fer valdre tant davant 
l'administració com davant qualsevol altra persona , natural o jurídica, pública o privada. 
 
La presentació de la declaració responsable , efectuada en els termes anteriorment exposats , produirà els efectes 
que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència municipal i es podrà fer valdre tant davant 
l'administració com davant qualsevol altra persona , natural o jurídica, pública o privada. 
 
A emplenar per l'Ajuntament: 
 
 

Admissió a tràmit. La declaració responsable s'admet a tràmit, sense perjudici de les potestats municipals de 
comprovació i inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i l'adequació del que s'executa al 
contingut de la declaració. 

 
 
Ineficàcia de la Declaració Responsable per no adjuntar la documentació preceptiva (indicar la 
documentació que falta ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
De conformitat amb l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, se li concedeix un termini de DEU DIES perquè esmene la falta o acompanye els 
documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia 
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 del mateix text legal. 
 

Firma i segell                        Recepció per l'interessat/ada  
 
                                       Data i firma 
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