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DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL TRÀMIT G00053 
PODRÀ CONSULTAR‐SE TELEMÀTICAMENT, PRÈVIA AUTORITZACIÓ O INDICACIÓ DE LES DADES NECESSÀRIES 

  Dades identificatives 
Presentació presencial:   

 Persones físiques que actuen en nom propi: bastarà la identificació en l'Oficina de Registre, exhibint l'original
del seu 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: hauran d'aportar CIF,
escriptura de constitució i poder de representació.

OBLIGATÒRIAMENT 

  Model 036 / 037 ‐ Declaració censal d'alta o modificació del cens d'empresaris i retenidors del municipi de 
Gandia. 

  Certificat OCA (DECRET 7/2014) 

  Certificat  EMÉS  PER  L’ENTITAT  QUE  DISPOSE  DE  LA  QUALIFICACIÓ  D'ORGANISME  DE  CERTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA (OCA) regulats pel Decret 7/2014 ‐ El contingut mínim de l'informe tècnic que han d'emetre 
els OCA per a l'obertura d'establiments públics i instal∙lacions eventuals, portàtils o desmuntables seran els 
establits en l'Annex II del Decret 7/2014, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2012, de 23 de novembre, 
de la Generalitat, per la qual es regulen els organismes de certificació acreditativa (OCA) 

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  serà  necessari  presentar  el  formulari  PDF G00052: 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 
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ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS 

COMUNICACIÓ OBERTURA, SOTA RESPONSABILITAT DEL TITULAR, PER FALTA DE 
VISITA DE COMPROVACIÓ EN EL PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA 

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. 

DADES DE L’ACTIVITAT  
Que va presentar la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat en el procediment d'autorització administrativa
expedient núm.  per a l'obertura d'un espectacle públic, activitat recreativa,
establiment públic, en data  , registre d’entrada núm. .
Que, transcorregut el termini d'1 mes,  

  L’Ajuntament de Gandia no ha realitzat visita de comprovació a l’establiment.

  Havent realitzat la visita de comprovació a l’establiment, no ha atorgar la llicència d’obertura. 

COMUNICA 
Que, sota la seua responsabilitat, procedeix a l'obertura de l'establiment.

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:

MODEL: G00053 CODI SIA: 2299169  ACTUALITZACIÓ: 30/10/2020 DEPARTAMENT: ACTIVITATS  
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