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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Signatura del titular ,


Raó social * / Razón social *


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


Població * / Población


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


Codi Postal */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )


Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono


Província/Provincia


DISTINTIU DE RESIDENT - COMERÇ 
ZONA VERDA 
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ra
l


Tipus Via / Tipo via


Nom i Cognoms del titular de l'activitat * / Nombre y apellidos del titular de la actividad *


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS


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


Documentació aportada / Documentación aportada :


Fotocòpia del D.N.I., o Passaport de la persona titular de l'activitat / Fotocopia D.N.I. o pasaporte de la persona titular de la actividad


Fotocòpia del permís de circulació del vehicle / Fotocopia del permiso de circulación del vehículo


DECLARO / DECLARO


Que conec les condicions establertes en el Conveni entre l'Ajuntament d'Esplugues i la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues 
en relació a la zona verda i que en cas de detectar-se alguna anomalia en l'actuació de la llicència  d'activitats,   em comprometo a  
iniciar la tramitació per actualitzar la llicència en el termini de 3 mesos a comptar des  de la notificació de tal extrem / Que conozco  
las condiciones establecidas en el Convenio entre el Ayuntamiento de Esplugues   i  la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues en relación a la  
zona verde y que en caso de    detectarse    alguna    anomalia en la actualización de la licencia de actividades, me comprometo a iniciar la tramitación  
de la licencia en el plazo de 3 meses a contar desde la notificación de tal extremo.


Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle / Fotocopia de la ficha técnica del vehículo


MatrículaNom i cognoms / Nombre y apellidos


PERSONA BENEFICIÀRIA/ PERSONA BENEFICIARIA
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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura del titular ,

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /

Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

DISTINTIU DE RESIDENT - COMERÇ

ZONA VERDA

 

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

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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Documentació aportada / Documentación aportada :

DECLARO / DECLARO

Que conec les condicions establertes en el Conveni entre l'Ajuntament d'Esplugues i la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues

en relació a la zona verda i que en cas de detectar-se alguna anomalia en l'actuació de la llicència  d'activitats,   em comprometo a 

iniciar la tramitació per actualitzar la llicència en el termini de 3 mesos a comptar des  de la notificació de tal extrem / Que conozco 

las condiciones establecidas en el Convenio entre el Ayuntamiento de Esplugues   i  la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues en relación a la 

zona verde y que en caso de    detectarse    alguna    anomalia en la actualización de la licencia de actividades, me comprometo a iniciar la tramitación 

de la licencia en el plazo de 3 meses a contar desde la notificación de tal extremo.

PERSONA BENEFICIÀRIA/ PERSONA BENEFICIARIA
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Dades de la persona sol·licitant / Datos de la persona solicitante


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


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 */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electrónico


Província/Provincia


DISTINTIU DE RESIDENT  
ZONA VERDA


R
eg
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Tipus Via / Tipo via


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Esplugues de Llobregat,


 


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


  
Documentació aportada (marcar en cada cas) / Documentación aportada (marcar en cada caso)


Fotocòpia del D.N.I., o Passaport de la persona titular / Fotocopia D.N.I o Pasaporte de la persona titular


Fotocòpia del permís de circulació del vehicle/ Fotocopia del permiso de circulación del vehículo


En el seu cas, fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle / En su caso, fotocopia de la ficha técnica del vehículo


En el seu cas, fotocòpia de la pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri com a conductora habitual o primera conductora  
En su caso fotocopia de la póliza vigente del seguro en que figure como conductora habitual o primera conductora


Certificat de l'empresa que autoritzi a la persona que sol·licita el distintiu com a conductora habitual o primera conductora del vehicle (si en 
aquesta pòlissa hi figura l'empresa com a conductora habitual o primera conductora)/Certificado de la empresa que autorice a la persona que 
solicita el distintivo como conductora habitual o primera conductora del vehículo (Si en esta póliza figura la empresa como conductora habitual o primera 
conductora)


Últim rebut bancari (Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s´ha superat la data de finalització)  
Último recibo bancario (Si en esta póliza no figura el período de vigencia o se ha superado la fecha de finalización)


En el seu cas, fotocòpia del contracte de lloguer, leasing o renting entre les parts arrendadora i arrendatària 
En su caso, fotocopia del contrato de alquiler, leasing o renting entre las partes arrendadora y arrendataria


En el seu cas, fotocòpia del contracte de lloguer, leasing o renting entre l'empresa arrendadora, l´empresa arrendatària i el conductor principal 
En su caso, fotocopia del contrato de alquiler, leasing o renting entre la empresa arrendadora, la empresa arrendataria y el conductor principal


Certificat de l´empresa que autoritzi a la persona que sol·licita el distintiu com a conductora habitual o primera conductora del vehicle (Si 
en aquesta pòlissa hi figura l'empresa com a conductora habitual o primera conductora )/ Certificado de la empresa que autorice a la persona que 
solicita el distintivo como a conductora habitual o primera conductora del vehículo (Si en esta póliza figura la empresa como conductora habitual o primera 
conductora)    


En el seu cas, fotocòpia del contracte de compravenda o provisional de la gestoria  
En su caso, fotocopia del contrato de compraventa o provisional de la gestoría


En el seu cas, autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica on el sol·licitant figura com a conductor principal 
En su caso, autoliquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica donde el solicitante figura como conductor principal


Documents adjunts / Documentos adjuntos


Signatura de la persona sol·licitant / 
Firma de la persona solicitante


si noDesitja donar de baixa de la zona verda el seu darrer vehicle? 
¿Desea dar de baja de la zona verde su último vehículo?


MATRICULA


MATRICULA D'ALTA
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Dades de la persona sol·licitant / Datos de la persona solicitante

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

DISTINTIU DE RESIDENT 

ZONA VERDA

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

 

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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Documentació aportada (marcar en cada cas) / Documentación aportada (marcar en cada caso)

Documents adjunts / Documentos adjuntos

Signatura de la persona sol·licitant /

Firma de la persona solicitante

Desitja donar de baixa de la zona verda el seu darrer vehicle?

¿Desea dar de baja de la zona verde su último vehículo?
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