Expedient d'obres

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat
SOLLICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES

En/Na ..............................................................................................................................
DNI/NIF ....................................... Telèfons .......................................................................
Correu electrònic ...............................................................................................................

Persona o entitat que representa .........................................................................................
DNI/NIF/CIF ................................. Telèfons .......................................................................
Correu electrònic ...............................................................................................................

Adreça .............................................................................. núm. ............. pis ...................
Població ............................................................................ Codi postal ..............................

EXPOSA que li interessa realitzar les següents obres:

Registre d'entrada

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
(Al dors hi ha un espai per a un croquis, si escau)
EMPLAÇAMENT: .................................................................................................................
PRESSUPOST:.....................................................................................................................

DEMANA que previs els tràmits i informes reglamentaris corresponents, li sigui concedida la
corresponent llicència d'obres.

Signatura:

Autoritzo a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè accedeixi a
les meves dades i els antecedents que constin en fitxers d'altres
administracions públiques i que calguin per a la tramitació i resolució
d’aquesta sollicitud. Així mateix, autoritzo que aquestes dades siguin
comunicades a les administracions públiques que ho sollicitin.

Data:

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:

SENYORA ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

CROQUIS OBRES

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Informació important
(Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal)
És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què?
Perquè l'article 70 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú estableix que les
sollicituds que es formulin a l'Administració hauran de contenir les dades que s'assenyalen al
formulari.
Quin tractament rebran les vostres dades personals?
▪ Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de
caràcter confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb la
finalitat de poder tramitar la vostra sollicitud.
▪ Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el vostre consentiment
inequívoc, llevat de la utilització que pugui fer-ne l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per
enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici
de les funcions de l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst
a la normativa vigent.
Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat?
▪ Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancellació i oposició, així com el de revocació al
consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a
qualsevol oficina d’atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.
▪ En cas que, per a la tramitació de la vostra sollicitud, calguin dades o antecedents que es trobin
en fitxers de titularitat a altres administracions públiques, podeu autoritzar-nos directament per a
l'accés a aquests fitxers, i estalviar-vos d'aquesta manera el tràmit. Per fer això, heu d'omplir
l'autorització de l’anvers.

