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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE DEMOLICIÓ

Versió 1.0 – 08/03/2018

DATA ______________________

NÚM._______________________
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DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms DNI / NIE

Correu electrónico 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.

En qualitat de (interesat, en representació de…) DNI / NIE / CIF

Domicili Municipi C. Postal

DADES DEL PROJECTE

Emplaçament de l'immoble a demolir

Referència cadastral Import del pressupost total de l'obra

Constructor Arquitecte autor del projecte

SOL·LICITA

Que després dels tràmits legals, li siga concedida la llicència sol·licitada i objecte del present escrit.

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTA

Adjunt es troba la relació de documents que, amb caràcter general, es necessiten per a formular aquesta sol·licitud.

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


DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Sol·licitud en model normalitzat.

Projecte  tècnic  subscrit  per  un  facultatiu  competent  i  visat  pel  col·legi  oficial.  S’haurà  de
presentar un exemplar en suport paper i dos exemplars en suport digital (CD o DVD).

Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Qüestionari d'Estadística d'Edificació i Habitatge degudament emplenat (Ministeri de Foment).

Fotocòpia del certificat d'estar en alta en el IAE del constructor.

Còpia  de l'imprés  d'autoliquidació  segellat  com  a  pagat:  Model  020  -  Taxa  per  llicències
urbanístiques 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.

Altres documents:

El registre i pagament de l'impost de la present sol·licitud no implica la concessió.

Si  l'actuació  a  realitzar  es  troba  en  zona  de  vigilància  o  protecció  arqueològica  i  es
remogueren les terres del subsòl, serà necessari aportar un informe arqueològic, conforme amb
la legislació vigent 

Observacions: 

• El registre i pagament de l'impost de la present sol·licitud no implica la concessió.

• El procediment de concessió de llicència només s'entendrà com a iniciat quan la petició vaja
acompanyada d'un projecte tècnic  i  dels  altres  documents  indispensables  per  a dotar  de
contingut la resolució.

• Quan  en  l'immoble  a  demolir  existira  cablejat  de  qualsevol  tipus,  o  altres  instal·lacions
d'empreses subministradores, amb independència de la tramitació de la llicència municipal,
s'haurà  de sol·licitar  la  retirada  d’aquests  als  seus  titulars,  així  com garantir-ne la  restitució
deixant la via pública expedita una vegada hagen finalitzat les obres.

(Advertiment: “En sòl urbà no s'admetran encreuament i/o esteses aèries. La reposició i desviament de
línies elèctriques, telèfon, telecomunicacions, enllumenat i gas s’haurà de soterrar”)
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