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DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL TRÀMIT G00050 
PODRÀ CONSULTAR‐SE TELEMÀTICAMENT, PRÈVIA AUTORITZACIÓ O INDICACIÓ DE LES DADES NECESSÀRIES 

  (2) Indicació del número de liquidació de l'impost d'obres, en el cas de realització d'obres, segons l’art. 9.2 de 
la Llei 14/2010 i l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de concessió de llicències 
d'obertura d'establiments. 

  (2) Indicació del número de liquidació de la taxa d'obertura corresponent, segons l’art. 9.2 de la Llei 14/2010 
i l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal∙lacions i obres. 

Si la presentació del tràmit es realitza telemàticament, la/les liquidació/ons es remetrà/an a través de la seu electrònica, 
una vegada iniciat el procediment. 

  Dades identificatives 
Presentació presencial:   

 Persones físiques que actuen en nom propi: bastarà la identificació en l'Oficina de Registre, exhibint l'original
del document d'identitat (DNI, NIE)

 Representants  de  persones  físiques:  la  persona  representant  haurà  d'identificar‐se  en  l'oficina  de  Registre, 
exhibint  l'original  del  seu  document  d'identitat  i  haurà  d'aportar  fotocòpia  del  document  d'identitat  de  la
persona  interessada  i  autorització  que  acredite  la  representació  (inclosa  en  la  mateixa  instància  o  Model
GA0001). 

Presentació electrònica: 

 Persones físiques que actuen en nom propi: no serà necessari que aporten fotocòpia del document d'identitat.

 Representants  de  persones  físiques:  haurà  d'aportar  fotocòpia  del  document  d'identitat  de  la  persona
interessada i document que acredite la representació (Model GA0011). 

 Persones  jurídiques  que  s'identifiquen  mitjançant  certificat  de  representant  de  persona  jurídica:  no  serà
necessari que aporten escriptura de constitució i poder de representació.

 Representants  de  persones  jurídiques  que  s'identifiquen mitjançant  certificat  personal:  haurà  d'aportar  CIF,
escriptura de constitució i poder de representació.

OBLIGATÒRIAMENT 

  Projecte tècnic de l'activitat, signat per facultatiu competent i visat pel col∙legi professional corresponent, si 
escau, segons l’art. 9.2 de la Llei 14/2010 i art. 26 del Decret 143/2015. 
El  projecte  podrà  ser  únic  incloent‐hi  activitat  i  obra,  a  fi  de  comprovar  que  ambdues  s'executen  i  es 
desenvolupen d'acord amb  la normativa vigent,  segons  l’art. 9.2 Llei 14/2010  i  segons  l’art. 28 del Decret 
143/2015. 

SEGONS EL CAS 

  Si  el  projecte  no  està  visat,  declaració  signada  pel/per  la  tècnic/a  projectista  (GD0001),  segons  el  RD 
1000/2010. 

  Si no està inclòs en el projecte, descripció de rètols i altres elements a instal∙lar a la façana (aire condicionat, 
tendals, etc.). S'acompanyarà de plànols descriptius o composició fotogràfica sobre la proposta d'elements a 
instal∙lar, indicant els materials, acabats i colors, tant de la façana del mateix immoble, com dels elements a 
instal∙lar. 

  Si no està inclòs en el projecte, estudi acústic, segons l’art. 36 de la Llei 7/2002, de la Generalitat Valenciana, 
de protecció contra la contaminació acústica, Decret 266/04 i l'Ordenança municipal reguladora de l'emissió i 
recepció de sorolls i vibracions. 

  Si requereix ocupació de la via pública, fotografies numerades de l'estat actual del paviment i de les voreres. 
L’OVP s’haurà de sol∙licitar expressament utilitzant el model G00016, amb una antelació mínima de 3 dies 
hàbils, segons l’Ordenança fiscal reguladora la taxa d'ocupació de la via pública. 

  Si  la presentació es  realitza presencialment, còpia digitalitzada, en suport  informàtic, de  la  totalitat de  la 
documentació tècnica aportada, per a la seua tramesa a l'òrgan autonòmic competent. 

L'article  14.2  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  LPAC,  defineix  els  subjectes  obligats  a  relacionar‐se  amb 
l'administració pública, de manera electrònica, per a qualsevol tràmit d'un procediment. 

En la tramitació electrònica, no haurà de presentar el formulari PDF G00050: només caldrà emplenar el formulari 
electrònic. 

Recordeu que l'atenció presencial a les dependències municipals requereix CITA PRÈVIA. 



Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia 
 www.gandia.org     gandia.sedelectronica.es  @ajuntament@gandia.org  Plaça Major, 1 46701 Gandia   96 295 98 00 

ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS 

PROCEDIMENT PER A AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA 
SOL∙LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBERTURA 

1a FASE 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
Nom 
Primer cognom  NIF/NIE 
Segon cognom  Telèfon 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si escau, aportar document acreditatiu de la representació) 
Nom 
Primer cognom  NIF/NIE 
Segon cognom  Telèfon 

 
(1) APORTA ACREDITACIÓ   

APORTADA PRÈVIAMENT:   DATA REGISTRE 

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ   Electrònica    Paper 

C/av./plaça   Província 
Municipi  CP 
Correu @ 
En prestar el seu consentiment perquè l'Ajuntament de Gandia realitze notificació telemàtica, haurà de comparéixer electrònicament en la 
seu gandia.sedelectronica.es, mitjançant qualsevol mitjà de signatura electrònica. 

  No requereix execució d’obres   Llicència d’obres conjuntament

(Empleneu l’apartat següent, si sol∙licita llicència d'obres) 

DADES DE LES OBRES 
Descripció 

Pressupost 
Data prevista d'inici  Termini d'execució 

  NO requereix ocupació de la via pública   SÍ que requereix ocupació de la via pública

En el cas de requerir OVP per a la col∙locació de bastides, contenidors, etc., s'haurà de sol∙licitar expressament, utilitzant el model 
G00016, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils. 

DADES DE LA CONSTRUCTORA (empleneu, si sol∙licita llicència d’obres) 
Nom o raó social 
Telèfon de contacte  Alta IAE 

DADES DE L’ACTIVITAT 
Nom comercial 
Emplaçament 
Referència cadastral  Potència instal∙lada 

  Establiment públic amb aforament superior a 500 persones.

  Establiment amb recinte de risc especial alt: 1) Segons paràmetres establits en DB‐SI del CTE – 2) Cuines
amb potència instal∙lada >50 KW 

  Establiment amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global superior a 400 MJ/m²

  Establiment que requerisca llicència excepcional: edificis inscrits en l'Inventari General de Patrimoni Cultural
Valencià o catàleg d'edificis protegits, quan les seues característiques arquitectòniques no permeten el ple 
compliment de les condicions tècniques establides amb caràcter general. 
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SOL∙LICITA 
Llicència d'obres, quan siga procedent, i AUTORITZACIÓ per a la instal∙lació de l'establiment, segons els 
articles 10 i 14 de la Llei 14/2010, de 3 de setembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats 
Recreatives i Establiments Públics. 
 
COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 
Data de sol∙licitud  Registre d’entrada núm. 
La compatibilitat urbanística ha d'estar resolta com a FAVORABLE o bé ha d'haver transcorregut 1 mes des de la 
sol∙licitud. 
       
       

(2) NÚM. LIQUIDACIÓ 
IMPOST D’OBRES 

(2) NÚM. LIQUIDACIÓ 
TAXA D’OBERTURA  

No serà necessari aportar el justificant de pagament sempre que indique el número de les liquidacions pagades. 
Si la presentació del tràmit es realitza telemàticament, les liquidacions es remetran a través de la seu electrònica, una vegada 
iniciat el procediment. 
 
 

CONSENTIMENTS I PROTECCIÓ DE DADES 

 
PRESTA  EL  SEU  CONSENTIMENT  perquè  l’Ajuntament  de  Gandia  realitze  consultes  de  les  dades  de  la  persona 
sol∙licitant a altres administracions públiques, per via telemàtica.  

  Indicar l’administració: 

 
HE SIGUT INFORMAT/DA que l’Ajuntament de Gandia tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l’acompanya, per a la realització d’actuacions administratives. 

Informació bàsica Protecció de Dades 
Responsable  Ajuntament de Gandia 
Finalitat  Tramitar llicències d'obertura d'establiments públics per procediments d'autorització administrativa. 
Legitimació  Compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat. 
Destinataris  Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques. No hi ha previsió de transferència a tercers països. 
Drets  Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional. 

Informació addicional Protecció de Dades 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l’adreça següent:  
www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 

 

Delegada de Protecció de Dades      protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LLOC I DATA 

 

AUTORITZACIÓ per a presentar el tràmit 
IMPRESCINDIBLE aportar còpia del DNI de la persona interessada, en el 
cas d'autoritzar a presentar el tràmit.

FIRMA de la persona interessada:  La persona interessada autoritza:

  Nom i cognoms:

NIF: 

FIRMA de la persona autoritzada:
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