COMUNICACIÓ D’ARRENDAMENT O CESSIÓ DE
L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT
COMUNICACIÓN DE ARRENDAMIENTO O CESIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
www. valencia.es

LA.AI.40

DADES DE LA PERSONA ARRENDATÀRIA O CESSIONÀRIA / DATOS DE LA PERSONA ARRENDATARIA O CESIONARIA (*)
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

Domicili / Domicilio (C/, av.)

C. postal

Localitat / Localidad

Telèfon / Teléfono

Jurídica

Adreça electrònica / Dirección electrónica

DADES DE LA PERSONA ARRENDADORA O CEDENT / DATOS DE LA PERSONA ARRENDADORA O CEDENTE (*)
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

Domicili / Domicilio (C/, av.)

C. postal

Localitat / Localidad

Telèfon / Teléfono

Jurídica

Adreça electrònica / Dirección electrónica

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Llengua:
Lengua:

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

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 LA LLICÈNCIA / DATOS DE LA LICENCIA
Núm. Resolució de la llicència / N.º Resolución de la licencia

Data de la Resolució / Fecha de la Resolución

Activitat / Actividad

Emplaçament de l’activitat (C/, av..) / Emplazamiento de la catividad (C/, av...)

Baix (esquerra/dreta) / Bajo (izquierda-derecha)

C.postal

Número

Planta

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

ARRENDAMENT O CESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT | ARRENDAMIENTO O CESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
D'acord amb el que determina el Decret 143/2015, de 11 de setembre, del
Consell, pel que s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010,
de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics, en l'article 58, la persona arrendadora o
cedent i l'arrendatària o cessionària, les dades de les quals consten més
amunt, comuniquen conjuntament l'arrendament o cessió.
Les persones signants es donen per assabentades que en cap cas açò
significa l'atorgament de llicència que legalitza modificacions o ampliacions
no emparades per la llicència.

De acuerdo con lo que determina el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, en su artículo 58, la
persona arrendadora o cedente y la arrendataria o cesionaria, cuyos datos
constan más arriba, comunican conjuntamente el arrendamiento o cesión.
Las personas firmantes se dan por enteradas que en ningún caso esto
significa el otorgamiento de licencia que legalice modificaciones o
ampliaciones no amparadas por la licencia.

València,
Valencia,
Signatura / Firma:

Signatura / Firma:

LA PERSONA ARRENDADORA O CEDENT
LA PERSONA ARRENDADORA O CEDENTE

LA PERSONA ARRENDATÀRIA O CESSIONÀRIA
LA PERSONA ARRENDATARIA O CESIONARIA

(*) Vegeu full 2
Ver hoja 2
31.46-101

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

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
contrastació amb la còpia)

(Los originales de los documentos se acompanyaran para el cotejo
con la compia)

DOCUMENTS QUE HAURÀ D APORTAR LA
PERSONA ARRENDATÀRIA O CESSIONÀRIA

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ APORTAR LA
PERSONA ARRENDATARIA O CESIONARIA

1. Fotocòpia del DNI de la persona arrendatària o cessionària de
l’activitat, i del seu legal representant, si és el cas.

1. Fotocopia del DNI de la persona arrendataria o cesionaria de la
actividad, y de su legal representante, en su caso.

2. Si l’arrendatària o cessionària és una societat, caldrà aportar
fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels poders
de representació de qui signa la instància.

2. Si la arrendataria o cesionaria es una sociedad, deberá aportarse
fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y de los
poderes de representación de quien firma la instancia.

3. Si l’arrendatària o cessionària és una comunitat de béns, caldrà
aportar una còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i
subscriuran la instància la totalitat de la comunitat o quí ostente la
representació d esta, sempre que s acredite la dita representació.

3. Si la arrendataria o cesionaria es una comunidad de bienes,
deberá aportarse el contrato constitutivo de dicha comunidad
suscribiendo la instancia la totalidad de la comunidad o la persona
que ostente la representación de ésta, siempre que acredite dicha
representación.

4. Fotocòpia de la llicència per l’ obertura d’establiment concedida.

4. Fotocopia de la licencia por apertura de establecimiento
concedida.

5. Còpia del document notarial o privat per raó del qual s’haja produït
l’arrendament o cessió de l’explotació de l’activitat.

5. Copia del documento notarial o privado en cuya virtud se haya
producido el arrendamiento o cesión de la explotación de la
actividad.

DOCUMENTS QUE HAURÀ D’APORTAR LA
PERSONA ARRENDADORA O CEDENT

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ APORTAR LA
PERSONA ARRENDADORA O CEDENTE

1. Fotocòpia del DNI de la persona arrendadora o cedent. Si
l’arrendadora és una societat, haurà de subscriure l’arrendament o
la cessió el seu representant legal, i caldrà aportar la fotocòpia dels
poders, amb l’original per a la seua confrontació. Si es tractara d’una
comunitat de béns, hauran de subscriure l’arrendament o la cessió
tota la comunitat o qui ostente la representació d’esta, i aportarà la
còpia del contracte constitutiu de la comunitat, i del poder si és el
cas.

1. Fotocopia del DNI de la persona arrendadora o cedente. En caso
que la arrendadora o cedente fuera una sociedad, deberá suscribir el
arrendamiento o la cesión su legal representante, aportando
fotocopia de los poderes, con el original para su cotejo. Si se trata de
una comunidad de bienes, deberán suscribir el arrendamiento o la
cesión toda la comunidad o quien ostente la representación de ésta,
aportando copia del contrato constitutivo de la comunidad, y del
poder en su caso.

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

(*) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

(*) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Les dades facilitades 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.

Los datos facilitados 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.

