
AJUNTAMENT DE LLOMBAI
ajuntament@llombai.es   Telf. 96 255 04 03   Fax 96 255 04 03   www.llombai.es

Plaça Major, 1       46.195 – LLOMBAI (València)   CIF: P4615800B

Sol·licitut d’Obra Menor/Solicitud de Obra Menor

Registre  d’entrada  i  obres  /Registro  de
entrada y obras

Exp N.º

                     de                    de           

Sol·licita la Llicencia/Solicita la Licencia:
(Marca un obligatoriament/Marca uno obligatoriamente)

            Propietari/Propietario                     Constructor

Propietari / Propietario:

Sr.D./Sra.Da                                                                                                  Dni o Nif

Direcció/ Dirección                                                                                       Municipi/Municipio

Provincia                                                   Telèfon / Teléfono                        Fax

Constructor:

Sr.D./Sra.Da                                                                                                  Dni o Nif

Direcció/ Dirección                                                                                       Municipi/Municipio

Provincia                                                   Telèfon / Teléfono                        Fax

Direcció de l’obra / Dirección de la obra:

                                                                                                                                   Llombai

Breu descripció del les obres a realitzar / Breve descripción de las obras a realizar

Projecte / Proyecto

Adjuntar pressupost detallat del projecte signat pel constructor/Adjuntar presupuesto detallado del proyecto firmado por el 
constructor.

Per tot això
SOL·LICITA: Que, previs els tràmits corresponents, es serveixi concedir al sol·licitant l'oportuna llicència per a
dur a terme l'obra MENOR que es sol·licita d'acord al projecte presentat 
Por todo lo cual
SOLICITA: Que, previos los tramites correspondientes, se sirva conceder al solicitante la oportuna licencia para
llevar a cabo la obra MENOR que se solicita de acuerdo al proyecto presentado

Llombai, a             de                       de                       

                               El Propietari/ El Propietario                                                     El Constructor

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.

http://www.llombai.es/
mailto:ajuntament@llombai.es
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