ENTREGAR A: Servei de
Planejament, Gestió i Disciplina
Urbanística

A rellenar por la Administración / A omplir per l’Administració

SOLICITUD DE LICENCIA DE
OCUPACION DE VÍA PÚBLICA
SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA
D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Fecha/Data______________________________________
Reg. Especial Nº / Reg. Especial Núm.________________
Id. Catastral / Id. Cadastral ______________________

NOM I COGNOM / NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

ADREÇA / DIRECCION

TELÈFON/TELEFONO

MUNICIPI / MUNICIPIO

C.POSTAL

PROVÍNCIA

INSTÀNCIA OCUPACION VIA PUBLICA
Plaça de la Constitució, 10 46960 Aldaia tel. 961501500 fax 961510693 CIF P-4602100-B www.aldaia-

EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACION DE

SOL·LICITA/SOLICITA

Licencia de OCUPACION DE VIA PÚBLICA conforme a los siguientes datos:
Llicència d’ocupació de via pública de conformitat a les següents dades:
Situación / Situació C/ ___________________________________________________________________

________ contenedor por _______ días
contenidor per
dies

________ m2 para material, por _______ días
m2 per a material, per
dies

Destino
Destinació

obras / obres
limpieza de local /neteja de local
varios / diversos ________________

Andamio de __________ m2 por _______días
Bastiment
dies

ALDAIA,

de

de

SIGNAT/FIRMADO

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALDAIA
SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALDAIA
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático de este Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad
con la la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ,todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el sistema informàtic de l'Ajuntament d'Aldaia, i podran ser cedides de conformitat amb la llei,
podent l'interessat exercir davant del mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica
15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

