
ADQUIRENT/ ADQUIRIENTE

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

Nom i Cognoms o raó social * / Nombre y apellidos o razón social *

Domicili: Via pública / Domicilio: Via pública

Població * / Población

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

Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia

IIVTNU 
  
 

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,

OBSERVACIONS /  OBSERVACIONES

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

TRANSMISSOR / TRANSMITENTE

  
FINCA / FINCA

Correu electrònic / correo electónico

Domicili: Via pública / Domicilio: Via pública

Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia

Pis-Porta/Piso-PuertaEscala/ EscaleraNum*

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Telèfon / Teléfono

Població * / Población

Tipus Via / Tipo via

Nom i Cognoms o raó social * / Nombre y apellidos o razón social *

Situació: Via pública / Situación: Via pública Pis-Porta/Piso-PuertaEscala/ EscaleraNum*Tipus Via / Tipo via

Tom/ Tomo Llibre/ LibroNotari Autoritzant / Notario Autorizante Foli/ FoliSecció/ Secció

Identificació o limits de la finca / Identificación o limites de la finca

 Registre de la Propietat de Sant Feliu de Ll./ Registro de la Propiedad de Sant Feliu de Ll.

TributaPadró IBI/ PadrónInscripció/ InscripciónFinca/ Finca Any/ Año Refèrencia cadastral/ Referencia catastral Número fix/ Número fijo

LIQUIDACIÓ/ LIQUIDACIÓN

 DECLARANT / DECLARANTE

Població * / Población Província/ProvinciaCodi Postal */Codigo Postal

Pis-Porta/Piso-PuertaEscala/ EscaleraNum*Domicili: Via pública / Domicilio: Via públicaTipus Via / Tipo via

Superf tot.Terreny m2/ 
Superf tot terreno m2

Coef Prop/  
Coef Prop

Part transmesa/ 
Part transmesa

 Data transmissió anteriors (inicials del període impositiu)/ 
 Fecha transmisiones anteriores (iniciales del periodo impositivo)

Data transmissió actual (final període impositiu)/ Fecha transmisión actual (final periodo impositivo)

 % Superfície tramesa/  
 % Superficie transmitida

Correu ordinari/ correo ordinario Telèfon / TeléfonoCorreu electrònic / Correo electronicoMitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

Data / Fecha 

Nom i Cognoms o raó social * / Nombre y apellidos o razón social * Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Transmissió inter vius/ Transmisión inter vivos

Successió mortis causa/ Sucesión mortis causa
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ADQUIRENT/ ADQUIRIENTE
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
Signatura,
IIVTNU
 
 
Registre d'entrada general
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
OBSERVACIONS /  OBSERVACIONES
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
TRANSMISSOR / TRANSMITENTE
 
FINCA / FINCA
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
Identificació o limits de la finca / Identificación o limites de la finca
 Registre de la Propietat de Sant Feliu de Ll./ Registro de la Propiedad de Sant Feliu de Ll.
LIQUIDACIÓ/ LIQUIDACIÓN
 DECLARANT / DECLARANTE
 Data transmissió anteriors (inicials del període impositiu)/
 Fecha transmisiones anteriores (iniciales del periodo impositivo)
 % Superfície tramesa/ 
 % Superficie transmitida
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
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