
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

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 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

EXEMPCIÓ TRIBUT METROPOLITÀ

R
eg

is
tr

e 
d'

en
tr

ad
a 

ge
ne

ra
l

Tipus Via / Tipo via

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

Finca residencial amb valor cadastral inferior a 43.804,62€ / Finca residencial con valor catastral inferior a 43.804,62€

Empadronat en dita finca a 1 de gener d'enguany con a primera residència / Empadronado en dicha finca a 1 de enero del año en curso como primera 
residencia

NumAdreça / DirecciónTipus Via / Tipo via

DADES DE LA FINCA RESIDENCIAL / DATOS DE LA FINCA RESIDENCIAL

DECLARO

Que acompleixo amb els requisits exigits per a obtenir l'exempció al tribut metropolità / Que cumplo con los requisitos exigidos para obtener la exención en el  
tributo metropolitano:

Volant d'empadronament a la finca a 1 de gener / Volante de empadronamiento en la finca a 1 de enero

Notificació del tribut metropolità / Notificación del tributo metropolitano

Documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud (si procedeix) / Documentos que deben aportarse en la solicitud (si procede):

SOL·LICITO  a la Entitat Metropolitana del Transport / SOLICITO  a la Entitat Metropolitana del Transport

Que es reconegui el dret a obtenir l'exempció al tribut metropolità de la finca a dalt indicada per acomplir els requisits de l'article 4 de l'Ordenança  
Reguladora / Que se reconozca el derecho a obtener la exención al tributo metropolitano de la finca arriba indicada por cumplir los requisitos del articulo 4 de la Ordenanza 
Reguladora.
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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
Signatura,
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )
EXEMPCIÓ TRIBUT METROPOLITÀ
Registre d'entrada general
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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DADES DE LA FINCA RESIDENCIAL / DATOS DE LA FINCA RESIDENCIAL
DECLARO
Que acompleixo amb els requisits exigits per a obtenir l'exempció al tribut metropolità / Que cumplo con los requisitos exigidos para obtener la exención en el 
tributo metropolitano:
Documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud (si procedeix) / Documentos que deben aportarse en la solicitud (si procede):
SOL·LICITO  a la Entitat Metropolitana del Transport / SOLICITO  a la Entitat Metropolitana del Transport
Que es reconegui el dret a obtenir l'exempció al tribut metropolità de la finca a dalt indicada per acomplir els requisits de l'article 4 de l'Ordenança 
Reguladora / Que se reconozca el derecho a obtener la exención al tributo metropolitano de la finca arriba indicada por cumplir los requisitos del articulo 4 de la Ordenanza
Reguladora.
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