
Sol·licitant/ Solicitante

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

El liquidador / El liquidador

Nom i Cognoms* / Nombre y apellidos*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio (a efectos de notificación)

Població* / Población

Num* Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal*/Código Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / Correo electrónico

Província/Provincia

REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS: PLÀNOLS 
Reproducción de documentos: Planos 

 

R
eg

is
tr

e 
d'

en
tr

ad
a 

ge
ne

ra
l

Tipus Via / Tipo vía

Nom i Cognoms del representant* / Nombre y apellidos del representante*

Document Identificatiu* / Documento Identificativo*

Document Identificatiu / Documento Identificativo 

Esplugues de Llobregat,

Plànol facilitat / Plano facilitado

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Identificació edifici / Identificación edificio

Emplaçament / Emplazamiento

Promotora / Promotora

Constructora / Constructora

Observacions / Observaciones

Expedient núm. / Expediente núm.

Liquidació de drets / Liquidación de derechos

1 full DIN-A4 (0,20 €/ Unitat)

Total a pagar / Total a pagar

€

€

Topogràfic 1/500 / Topográfico 1/500

Plà parcial / Plan parcial

Plà especial / Plan especial

PERI / PERIPlà general / Plan general

Estudi de detall / Estudio de detalle

P. d'Urbanització / P. de Urbanización

Altres / Otros

Plànol finca / Plano finca

Signatura/ Firma

Ordenança fiscal núm 9/ Ordenanza fiscal núm. 9

1 Plànol (3 €/ Unitat)

1 full DIN-A3 (0,40 €/ Unitat) €

€
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* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
El liquidador / El liquidador
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Document Identificatiu* / Documento Identificativo*
Document Identificatiu / Documento Identificativo 
Plànol facilitat / Plano facilitado
D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
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€
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€
€
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