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SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA 

OCUPACIÓ 
 
 
Versión 2.0 - 26/02/2014 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES  
Les dades facilitades per vosté, en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del 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 podrà exercir els seus 
drets d'accés i rectificació per mitjà d'instància presentada en el Registre General d'Entrada del Ajuntament, o be, mediant correu electrònic: lopd@manises.es 
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognom   DNI / NIE     

   En representació de 
Nom i cognom   DNI / NIE   

Adressa electrònica                                                                                                                                            Telèfon 
 

□ El sol•licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l’adreça de correu electrònic assenyalada en els termes 
que preveu l’art. 28 de la Llei 11/2007. Igualment deurà indicar un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili per a notificacions                                                              Localitat                             C. Postal 

EXPOSE 

DADES DE L'EDIFICI PER AL QUAL SE SOL.LICITA L'OCUPACIÓ 

EMPLAÇAMENT                                                                                   RESOLUCIÓ LLICENCIA D’OBRES N  

                                                                                                              NÚMERO EXPT 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  

NÚM. DE PLANTES (inclosa planta baixa)                                           NÚM. DE VIVENDES 

NÚM. PLACES D’APARCAMENT  

SOL.LICITE 

Que es facen els tràmits necessaris, a fi que se m'atorgue Llicència de Primera Ocupació de l'edifici les dades del qual s'indiquen 
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 Manises,  
 (SIgnatura) 



 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

o Fotocòpia del DNI /NIE de qui sol·licita. 

o En el cas que qui sol·licite siga una societat, escriptura de constitució i poders del representant. 

o Documentació acreditativa de la propietat (escriptura de propietat/escriptura declaració d'obra nova). 

o Justificant del pagament de la taxa municipal (model 018). 

o Còpia de declaració d'alteració de béns immobles de naturalesa urbana (Mod.902N). 

o Certificats final d'obra de la direcció facultativa (art. 486.8 a), del Decret 67/2006, de 12 de maig). 

o Certificat emés per facultatiu competent en què s'acredite que l'edifici s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús a què es destina 
(art. 486.8 i), del Decret 67/2006, de 12 de maig). 

o Projecte final d'obra: 
 
Haurà d'aportar plànols finals de distribució a escala, retolats, amb cotes significatives, etc., instal·lacions en general i aquelles 
específiques de protecció contra incendis. Tot açò segons contingut del projecte de l'annex I del CTI. 
 
Haurà d'incloure una declaració del personal tècnic sobre la conformitat de les obres executades amb el projecte autoritzat per la 
llicència d'obres corresponent (art. 486.8 b), del Decret 67/2006, de 12 de maig). S'admetrà la presentació del projecte en suport 
informàtic, el plànol haurà de ser un arxiu en format PDF, i el visat electrònic del Col·legi d'Arquitectes). Així mateix inclourà:  

 Certificat acreditatiu d'aïllament acústic. Art. 34 Llei 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la 
contaminació acústica. 

 Certificat compliment de les “Característiques de les Barreres de Protecció” en l'Edificació (article 3.2 document SUA-1 
del Codi tècnic de l'Edificació).  

 En garatges certificat d'exposició al foc, E30, de les portes d'accés a l'ascensor (segons article 1.4 del document SI-1del 
Codi Tècnic de l'Edificació). 

 Si existeix soterrani, certificat tècnic d'estanqueïtat de l'edifici- terreny (article 6.40 condicions d'aïllament, de les normes 
Urbanístiques del PGOU de Manises i Ordenança municipal d'aparcaments article 18 secció 12, estanqueïtat.) 

 Si escau, certificat RF ignifugació de l'estructura (en cas que es tracte de nau o edificació industrial). 

 Certificat tècnic de la instal·lació d'hidrant en via pública, justificant la pressió mínima garantida. 

o Certificat d'empresa distribuïdora elèctrica, relatiu a estar en disposició de possibilitar la contractació dels subministraments elèctrics. 

o Certificat de l'empresa concessionària del servei d'AIGÜES DE VALÈNCIA relatiu als drets d'escomesa per a serveis a l'edifici. 

o Certificat fi d'obra d'ICT i còpia del Butlletí d'instal·lació de telecomunicacions (Disposició Addicional 2a punt u, de l'Ordre 
ITC/1077/2006, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç). 

o Document de Registre del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat (article 6 de l'Ordre 1/2011, de 4 de febrer, de la 
Conselleria d'Indústria i Transport). 

o Si escau, certificat final de les obres d'urbanització que s'hagueren escomés simultàniament amb les d'edificació (article 486.8 d) del 
D. 67/2006, de 12 de maig). 

o Tota l'altra informació que resulta del Llibre de l'edifici (article 486.8 c) del D. 67/2006, de 12 de maig ). 

o En el cas en què ho indique la llicència d'obres, certificació de l'empresa instal·ladora del sistema de depuració individual, inclós el 
dipòsit d'emmagatzematge d'aigües residuals, estanc totalment impermeable i durador. 

o En el cas que siga per a garatges de més de 100 m2, certificat tècnic de final d'instal·lacions. 
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