
SOL·LICITUD / SOLICITUD 
RODATGES/ RODAJES

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

DNI O CIF

Adreça fiscal /  Dirección fiscal

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO 
Nom i cognoms Telèfon / Teléfono Adreça electrònica / Correo electrónico

DADES DEL RODATGE / DATOS DEL RODAJE 
Breu descripció / Breve descripcción

  
Imatges/
Imágenes del 
Veles e vents

SI

NO

Data inici 
Fecha inicio

Data inici 
Fecha inicio

                                                                                                                                                                           Tipus de Difusió / tipo de Difusión                  

Local Nacional Internacional

Vídeo promocional /  Video promocional 

Spot publicitari (difusió massiva) / Spot publicitario (difusión 
masiva)

Reportatge fotogràfic (difusió interna empresa) / Reportaje 
fotográfico (difusión interna empresa) 

Reportatge fotogràfic per anunci en medi imprés / Reportaje 
fotográfico para anuncio en medio impreso

Anunci o reportatge per a internet / Anuncio o reportaje para 
internet

Necessitats operatives / Necesidades operativas

CONDICIONS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR / CONDICIONES Y DOCUMENTACION A PRESENTAR 
  
Forma de pagament: 
  
S'abonarà el total del pressupost, com a màxim tres dies més abans de l'esdeveniment 
  
Documentació a presentar abans de l'esdeveniment. 
  - Persona física: Document Nacional d'Identitat de la persona que signe el contracte. 
- Persona jurídica: Còpia de l'escriptura de constitució o modificació de l'EMPRESA, Document Nacional d'Identitat de la persona que signe el contracte i 
Escriptura de poders. 
- Resguard de fiança a determinar pel Consorci València 2007 en cada cas. 
- Memòria descriptiva de l'esdeveniment a realitzar 
----------------------------------------------- 
Forma de pago: 
  
Se abonará el total del presupuesto, como máximo, tres días antes del evento.  
  
Documentación a presentar antes del evento 
  -     Persona física: Documento Nacional de Identidad de la persona que firme el contrato.  
-     Persona jurídica: Copia de la escritura de constitución o modificación de la EMPRESA, Documento Nacional de  Identidad de la persona que firme el 
contrato y Escritura de poderes.  
-     Resguardo de fianza a determinar por el Consorcio Valencia 2007 en cada caso.  
-     Memoria descriptiva del evento a realizar 

Autoritze al Consorcio Valencia 2007 obtindre telemàticament les dades personals necessàries per a tramitar esta sol·licitud. Dades detallades en la informació publicada sobre este 
procediment en la Seu Electrònica./ Autorizo al Consorcio Valencia 2007 a obtener telemáticamente los datos personales necesarios para tramitar esta solicitud. Datos detallados en la 
información publicada sobre este procedimiento en la Sede Electrónica.
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