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Llicencia d’apertura d’un Negoci /
Licencia de apertura de un Negocio
NOM I COGNOMS/NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE/CIF

ADREÇA/DIRECCIÓN

CP

PROVÍNCIA/PROVINCI
A

TELÈFON/TELÉFONO

MUNICIPI/MUNICI
PIO

E-MAIL

EN REPRESENTACIÓ DE/EN REPRESENTACIÓN DE

EXPOSA/EXPONE
Que
preten concessió de llicencia d’apertura d’un establiment destinat a
amb emplaçament en
d’aquest municipi, l'activitat, segons el parer de qui subscriu, no està classificada ni subjecta a
qualificació ambiental, d'acord amb la legislació vigent, però sí a la llicència per incidir en la funció
típica de policia que exerceix l'administració municipal.
Que
pretende concesión de licencia de apertura de un establecimiento destinado a
con emplazamiento en
de este municipio, cuya actividad, a juicio de quien suscribe, no está clasificada ni sujeta a
calificación ambiental, de acuerdo con la legislación vigente, pero sí a la licencia por incidir en la
función típica de policía que ejerce la administración municipal.

SOL∙LICITE/SOLICITO
Que presentat este escrit i previs els tràmits reglamentaris, s’accedixca a concedir la Llicència Ambiental per
nova activitat.
Que presentado este escrito y previos los trámites reglamentarios, se acceda a conceder la Licencia
Ambiental por nueva actividad.

Llombai,__d__________________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 especifics d'esta instància i la seua posterior gestió i no els cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals. Vosté 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.

