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46.195 – LLOMBAI (València) CIF: P4615800B

Sol·licitud de Gual /Solicitud de Vado

NOM I COGNOMS/NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE/CIF

ADREÇA/DIRECCIÓN
PROVÍNCIA/PROVINCIA

CP
TELÈFON/TELÉFONO

MUNICIPI/MUNICIPIO

E-MAIL

EN REPRESENTACIÓ DE/EN REPRESENTACIÓN DE

EXPOSA/EXPONE
Que per a l’entrada i eixida de vehicles a través de la vorera situada en
sol·licita llicència municipal de gual permanent de
metres lineals. S’adjunta plànol
de situació d’aquest habitatge i referència cadastral.
Que para la entrada y salida de vehiculos a traves de la acera situada en
solicita licencia municipal de vado permanente de
metros lineales. Se adjunta
plano de situación de esta vivienda y referencia catastral.

SOL∙LICITE/SOLICITO
Que previs el tràmits corresponents, siga concedida la llicència municipal corresponent.
Que previos los trámites a que haya lugar, sea concedida la licencia municipal correspondiente.

Llombai,__de__________________de____
SIGNATURA/FIRMA

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE LLOMBAI/SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LLOMBAI
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seues dades seran incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable del qual és l'Ajuntament,
que les utilitzarà per als fins específics d'aquesta instància i la seua posterior gestió i no els cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i
oposició mitjançant instància presentada davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos van a ser incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es el Ayuntamiento,
estos se utilizarán únicamente para los fines específicos de esta instancia y su posterior gestión y no los cederá a terceros excepto por obligación legal. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

