SOL·LICITUD DE CONSULTA D’UBICACIÓ
SOLICITUD DE CONSULTA DE UBICACIÓN
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
www. valencia.es

LA.OT.40

DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (*)
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...) Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...) Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Llengua / Lengua
Valencià
Valenciano

Telèfon / Teléfono

Fax

Jurídica

Jurídica

Adreça electrònica / Correo electrónico

Castellà
Castellano

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía

Codi postal / Código postal

Número

Bis

Municipi / Municipio

Bloc / Bloque

Escala / Escalera

Província / Provincia

Planta

Porta / Puerta

Km

País

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (no és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid)
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (no es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido)

DADES DE L’ACTIVITAT / DATOS DE LA ACTIVIDAD
Activitat / Actividad
Emplaçament de l’activitat (c/, av...) / Emplazamiento de la actividad (c/, av...)
Baix (esquerra/dreta) / Bajo (izquierda/derecha)

C. postal

Número

Planta

Referència cadastral (20 dígits) / Referencia catastral (20 dígitos)

Classificació de l’ establiment segons Calàleg d’ Espectacles Públics (A)
Clasificación del establecimiento según Catálogo de Espectáculos Públicos (A)

RÈGIM D’INTERVENCIÓ / RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN
Apertura mitjançant autorització (B)
Apertura mediante autorización (B)
Apertura mitjançant declaració responsable (C)
Apertura mediante declaración responsable (C )

DADES DE LA MEMÒRIA TÈCNICA / DATOS DE LA MEMORIA TÉCNICA
Autor/a de la memòria / Autor/a de la memoria

Titulació acadèmica / Titulación académica

Núm. colegiat/ada / N.º colegiado/a

Núm. telèfon / N.º teléfono

SOL·LICITUD / SOLICITUD
L’expedició de la consulta d’ ubicació de l’activitat ressenyada.
La expedición de la consulta de ubicación de la actividad reseñada.

31.46-196

València,
Valencia, ...........................................................................
SIGNATURA DE LA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

A L’ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Imprimiu 2 còpies: una per a l'administració, l'altra per a la persona interessada Imprima 2 copias: una para la Administración, otra para la persona interesada

INFORMACIÓ PER A OMPLIR LA
SOL·LICITUD

INFORMACIÓN PARA RELLENAR LA
SOLICITUD

A. Vegeu Annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics.

A. Ver Anexo de la Ley 14 / 2010, de 3 de diciembre, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos.

B. Procedix el procediment d'apertura mitjançant autorització per als
espectacles públics i activitats recreatives que es realitzen en
establiments públics amb un aforament superior a les 500 persones,
en aquells en què existisca una especial situació de risc o en aquells
en què així s'indique en la llei.

B. Procede el procedimiento de apertura mediante autorización para
los espectáculos públicos y actividades recreativas que se realicen
en establecimientos públicos con un aforo superior a 500
personas, en aquellos en que exista una situación especial de
riesgo o en aquellos en que así lo indique la ley.

C. Procedix el procediment de declaració responsable en els casos no
inclosos en la lletra anterior.

C. Procede el procedimiento de declaración responsable en los casos
no incluidos en la letra anterior.

DOCUMENTS QUE HA D’ADJUNTAR
A LA SOL·LICITUD

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR
A LA SOLICITUD

(Els originals dels documents s’acompanyaran per a la
confrontació amb la còpia)

(Los originales de los documentos se acompañarán a efectos
de su cotejo con la copia)

DOCUMENTACIÓ GENERAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL

1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant
legal, si és el cas.

1. Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de su representante
legal, en su caso.

2. En cas de ser una societat la sol·licitant,caldrà aportar la fotocòpia
de l’escriptura de la constitució de la societat i dels poders de
representació de qui signa la instància.

2. En el caso de ser una sociedad la solicitante, deberá aportar
fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y de los
poderes de representación de quien firma la instancia.

3. Si les persones sol·licitants estigueren constituïdes en una
comunitat de béns, caldrà aportar una còpia del contracte
constitutiu de la dita comunitat i subscriurà la instància la totalitat de
la comunitat o qui exercisca la representació d’esta, sempre que
s’acredite la dita representació.

3. En el caso de que las personas solicitantes estuvieran constituidas
en comunidad de bienes, deberá aportar copia del contrato
constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo la instancia la
totalidad de la comunidad o quien ostente la representación de esta,
siempre que acredite dicha representación.

4. Resguard de l’ingrés de la taxa d’actuacions urbanístiques
vigent.

4. Resguardo del ingreso de la tasa de actuaciones urbanísticas
vigente.

5. Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada.

5. Plano de emplazamiento de la actividad proyectada.

6. Memòria tècnica de l’activitat, descriptiva de les característiques d’esta i plànols representatius de l’activitat on s'indique la
porta o portes d’ accés al local (planta, secció...).

6. Memoria técnica de la actividad, descriptiva de las características de esta y planos representativos de la actividad donde se
indique n la/s puerta/s de acceso al local (planta, sección...).

7. Necessitat d’ús i aprofitament del sòl.

7. Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.

8. Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics
essencials.

8. Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos
esenciales.

NOTA: (Adreça electrònica per a consultes: servicioactividades@valencia.es)
NOTA: (Correo electrónico para consultas: servicioactividades@valencia.es)

(*) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en
este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de
l'Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada
de l’Ajuntament de València.

(*) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en
este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad
del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular del fichero
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral.
de Entrada del Ayuntamiento de Valencia.

