
Registre General

Data

Núm. ent.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRA MENOR

 Dades sol·licitant

Nom i cognoms:

Carrer/Plaça: Núm.

Ciutat: Província:

DNI/NIF.: Telèfon Mòbil

Descripció de les obres a realitzar

Emplaçament de l'obra

Carrer/Plaça: Núm.

Barri/Paratge: Ref. cadastral:

Per tant,  S O L· L I C I T O:

Que, un cop presentada la documentació necessària i hagi realitzat els tràmits i la liquidació dels
drets reglamentaris, m'atorgueu la llicència d'obres.

EL/LA SOL·LICITANT

Data

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE TORTOSA.

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar la petició i
mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a
tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol  supòsit
emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si s'escau, oposició, enviant una
sol·licitud per escrit , acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'AJUNTAMENT DE TORTOSA, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa

C.P.:

E-mail
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