
Para obtener la mejor experiencia, abra esta cartera PDF en  

Acrobat X o Adobe Reader X, o en alguna versión posterior.
 

¡Consiga Adobe Reader ahora! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_es




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


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


  
COMUNICAT INICI D'OBRES


R
eg


is
tr


e 
d'


en
tr


ad
a 


ge
ne


ra
l


Tipus Via / Tipo via


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


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS


Expedient núm / Expediente núm T032-


DECLARO:


  
 Que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data / que mediante acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha  
  
                                   es va concedir llicència per executar obres de / se concedió licencia para ejecutar obras de 


  
al carrer / en la calle 


Que ha dipositat els avals indicats / Que ha depositado los avales indicados


Que comunica l'inici de les obres / Que comunica el inicio de las obras


SOL·LICITO / SOLICITO:


Que comunica l' inici de les obres i que els Serveis Tècnics Municipals assenyalin les alineacions i rasants /  Que comunica  el inicio de 
las obras y que los Servicios Técnicos Municipales señalen las alineaciones y rasantes 
 


Correu electrònic / correo electónico


Ref. Cadastral / Ref. Catastral
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  
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





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 )

 

COMUNICAT INICI D'OBRES

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

Expedient núm / Expediente núm T032-

DECLARO:

 

 Que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data / que mediante acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 

 

                                   es va concedir llicència per executar obres de / se concedió licencia para ejecutar obras de 

 

al carrer / en la calle 

SOL·LICITO / SOLICITO:

Que comunica l' inici de les obres i que els Serveis Tècnics Municipals assenyalin les alineacions i rasants /  Que comunica  el inicio de las obras y que los Servicios Técnicos Municipales señalen las alineaciones y rasantes
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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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


  
OBRES MAJORS 


 


R
eg


is
tr


e 
d'


en
tr


ad
a 


ge
ne


ra
l


Tipus Via / Tipo via


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


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS


En qualitat de / En calidad de


(Propietat, administració, part arrendatària,presidencia de comunitat, altres)/(Propiedad, administración, parte arrendataria, presidencia de comunidad, otros)  


Finca / Finca


Persona titular / Persona titular Emplaçament / Emplazamiento


Sol·licita llicència per / Solicita licencia para:


Construcció d'edificis / Construcción de 
edificios: 


Habitatge unifamiliar / Vivienda 
unifamiliar


Industries / Industrias


Utilització i primera ocupació / Utilización 
y primera ocupación


  
Moviment de terres / Movimiento de tierras Altres / Otros


Enderrocs de construccions / Derribo de 
construcciones


Construcció piscina / Construcción piscina


Documents que acompanya / Documentos que acompaña:


Títol de propietat /  
Título de propiedad: 


Projecte / 
Proyecto
Fitxa resum d'obra major / Ficha resumen 
de obra mayor


Fotografies en color del solar i lindes / 
Fotografías en color del solar y lindes


Full d'assumeix de l'aparellador / 
Hoja de asume del aparejador


Full d'ssumeix del arquitecte / 
Hoja del asume del arquitecto


Nomenament de contractista / 
Nombramiento de contratista 


Projecte bàsic de captació solar tèrmica / 
Proyecto básico de captación solar térmica


Projecte de infraestructures de telecomunicacions  
/Proyecto de infraestructura de telecomunicaciones 
 


Altre / Otros


Impresos de la Generalitat / 
Impresos de la Generalitat


Plà de Seguretat i salut / 
Plan de Seguridad y salud


Observacions / observaciones:


Ref. Cadastral / Ref. Catastral


Habitatge plurifamiliar / Vivienda 
plurifamiliar


2016-117 V.1118    1/1


Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  
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


La documentació s'ha d'aportar únicament en format digital (pdf) / La documentación se debe aportar únicamente en formato digital (pdf)





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 )

 

OBRES MAJORS

 

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

(Propietat, administració, part arrendatària,presidencia de comunitat, altres)/(Propiedad, administración, parte arrendataria, presidencia de comunidad, otros)         

Finca / Finca

Sol·licita llicència per / Solicita licencia para:

Documents que acompanya / Documentos que acompaña:

Observacions / observaciones:
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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La documentació s'ha d'aportar únicament en format digital (pdf) / La documentación se debe aportar únicamente en formato digital (pdf)

8.2.1.3144.1.471865.466429

		SignatureField1: 

		Nom-Cognom: 

		numero-document: 

		nom-via: 

		població: Esplugues de Llobregat

		num-domicili: 

		escala-domicili: 

		pis-domicili: 

		codi-postal: 

		telefon: 

		email: 

		: 

		provincia: Barcelona

		Document-identificació: DNI

		tipus-de-via: Carrer - Calle

		DateTimeField1: 

		CasillaVerificación1: 0

		CasillaVerificación2: 0

		CasillaVerificación3: 0

		CasillaVerificación4: 0

		CasillaVerificación5: 0

		CasillaVerificación6: 0

		CasillaVerificación7: 0

		CasillaVerificación8: 0

		CasillaVerificación9: 0

		CasillaVerificación10: 0

		CasillaVerificación11: 0

		CasillaVerificación12: 0

		CasillaVerificación13: 0

		CasillaVerificación14: 0

		CasillaVerificación15: 0

		CasillaVerificación16: 0

		CasillaVerificación17: 0

		CasillaVerificación18: 0

		CasillaVerificación19: 0

		CasillaVerificación20: 0

		CampoTexto1: 

		CampoTexto2: 

		CampoTexto3: 










SOL·LICITANT/ SOLICITANTE


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Signatura / Firma


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


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


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


Província/Provincia


INSTÀNCIA 
 


R
eg
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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,


DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS


Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  
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


Exposició de fets i motius / Exposición de hechos y motivos


Sol·licitud que formula / Solicitud que formula


 


Desitja la resposta en / Desea la respuesta en Castellà / Castellano Català / Catalán


2016-101 v.0718    1/1





SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura / Firma

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

Medio para recibir la respuesta (si es necesaria)

INSTÀNCIA

 

Registre d'entrada general

Document Identificatiu* / Documento Identificativo*

Document Identificatiu / Documento Identificativo 

DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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Exposició de fets i motius / Exposición de hechos y motivos

Sol·licitud que formula / Solicitud que formula

Desitja la resposta en / Desea la respuesta en 
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Contractista / Contratista


* 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


DECLARACIÓ JURADA 
CONTRATISTA OBRES MAJORS


R
eg


is
tr


e 
d'
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l


Tipus Via / Tipo via


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


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS


Peticionari/a / Peticionario/a:


Nom i Cognoms / Nombre y apellidos


Obres a realitzar / Obras a realizar


A l'adreça / en la dirección


Declara trobar-se al corrent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i cumplir la normativa legal en matèria de treball, Previsió i 
Seguretat Social i tenir el número d'Identificació Fiscal /  Declara encontrarse al corriente del Impuesto de Actividades Económicas y cumplir la 
normativa legal en materia de trabajo, Previsión y Seguridad Social y tener el número de Identificación Fiscal 


Expedient núm / Expediente núm 
   T032-
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  
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





Contractista / Contratista

* 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 )

DECLARACIÓ JURADA

CONTRATISTA OBRES MAJORS

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

Peticionari/a / Peticionario/a:

Obres a realitzar / Obras a realizar

Declara trobar-se al corrent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i cumplir la normativa legal en matèria de treball, Previsió i Seguretat Social i tenir el número d'Identificació Fiscal /  Declara encontrarse al corriente del Impuesto de Actividades Económicas y cumplir la normativa legal en materia de trabajo, Previsión y Seguridad Social y tener el número de Identificación Fiscal 

Expedient núm / Expediente núm

   T032-
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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FITXA-RESUM OBRES MAJORS


Esplugues de Llobregat,


* Un cop emplenada la fitxa, enviar-la a l'adreça jmateo@esplugues.cat, indicant a l'assumpte l'emplaçament de l'obra (ex: obra major c. Laureà Miró, 200) / Una vez rellenada la 
ficha, enviarla a la dirección jmateo@esplugues.cat, indicando en el asunto el emplazamiento de la obra (ex: obra major c. Laureà Miró, 200) 
  


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


  
  


(plantes, alçats i seccions bàsiques per 
 a la comprensió del projecte /  


plantas, alzados y secciones básicas  
para la comprensión del proyecto) 


  
  
  
 


Sup. construïda / Sup. Construida


Núm.d'habitatges / Número de viviendas


Promotor ( Nom, raó social)/ promotor (Nombre, razón social)


Telèfon/ Teléfono


Telèfon/ TeléfonoArquitecte tècnic / Arquitecto técnico


Arqui. Director d'obra / Arqui. Director obra


Telèfon/ TeléfonoArqui. Autor projecte / Arquitecte Autor proyecto
Núm. places aparcament / 
núm. plazas aparcamiento


Núm. plantes sota rasant/ 
núm. de plazas bajo rasante


Núm. Locals / Núm. de locales


E:1/ escala gràfica i numérica (aconsellable 1/200) / escala gráfica y numérica (aconsejable 1/200)


Expedient / Expediente Data presentació projecte/ Fecha presentación proyecto Data aprovació JGL / Fecha aprovación JGL


Correu electrònic / Correo electrónico


Codi Postal/Código Postal Província/Provincia


Pis-Porta/Piso-PuertaEscala/Escalera


Telèfon / Teléfono


Població / Población


Tipus Via / Tipo vía Domicili  / Domicilio 


Fax / Fax


Pressupost / Presupuesto


Núm. places sobre rasant / 
núm. plazas sobre rasante


e-mail   fax


 faxe-mail  


e-mail   fax


Num.
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FITXA-RESUM OBRES MAJORS

* Un cop emplenada la fitxa, enviar-la a l'adreça jmateo@esplugues.cat, indicant a l'assumpte l'emplaçament de l'obra (ex: obra major c. Laureà Miró, 200) / Una vez rellenada la ficha, enviarla a la dirección jmateo@esplugues.cat, indicando en el asunto el emplazamiento de la obra (ex: obra major c. Laureà Miró, 200)
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(plantes, alçats i seccions bàsiques per

 a la comprensió del projecte / 

plantas, alzados y secciones básicas 

para la comprensión del proyecto)

 

 

 

 

E:1/ escala gràfica i numérica (aconsellable 1/200) / escala gráfica y numérica (aconsejable 1/200)
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		DateTimeField1: 

		CampoTexto1: 

		Nom-Cognom: 

		email: 

		codi-postal: 

		provincia: Barcelona

		pis-domicili: 

		escala-domicili: 

		telefon: 

		població:  

		tipus-de-via: Carrer - Calle

		nom-via: 

		num.: 










Dades del/de la representant de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici / Datos del/de la representante de la 
l'establiment, actividad, infraestructura o edificio


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Signatura,    El/la tècnic redactor/a


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


CERTIFICAT DE COINCIDÈNCIA  
ENTRE EL SUPORT ELECTRÒNIC  


I EL SUPORT PAPER


Tipus Via / Tipo via


Càrrec que ocupa dins de l'organització */ cargo que ocupa dentro de la organización


Document Identificatiu*/ Documento identificativo 


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  


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


Declaració de coincidència entre els documents en suport electrònic i en suport paper que es presenten  / Declaración de coincidencia entre los documentos en 
soporte electrónico y en soporte papel que se presentan  


Nom de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici / Nombre del establecimiento, actividad, infraestructura o edificio


Dades del/de la tècnic redactor/a del projecte tècnic / datos del técnico/a redactor/a del proyecto técnico
Nom i Cognoms / Nombre y apellidos Número Col.legiat/ada (si es disposa)/Nº Col.legiat/ada (si se dispone)


Col.legi professional ( si es disposa) / colegio profesional (si se dispone) Núm. Visat (si es disposa) Data de visat (si es disposa)


Titulació /titulación Telèfon / teléfono Correu electrònic / correo electrónico


A efectes de la presentació de la documentació tècnica que s'acompanya /A efectos de la presentación de la documentación técnica que se 
acompaña 


DECLAREN / DECLARAN:
Que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic que acompanya la sol.licitud coincideix plenament amb la que 
figura en suport paper / Que el contenido de la documentación presentada en soporte electrónico que acompaña la solicitud coincide plenamente con la 
que figura en soporte papel


  
Signatura, representant, activitat, infraestructura o edifici
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Dades del/de la representant de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici / Datos del/de la representante de la l'establiment, actividad, infraestructura o edificio

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,    El/la tècnic redactor/a

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

Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

CERTIFICAT DE COINCIDÈNCIA 

ENTRE EL SUPORT ELECTRÒNIC 

I EL SUPORT PAPER

Document Identificatiu*/ Documento identificativo 

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.

 

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

Declaració de coincidència entre els documents en suport electrònic i en suport paper que es presenten  / Declaración de coincidencia entre los documentos en soporte electrónico y en soporte papel que se presentan  

Dades del/de la tècnic redactor/a del projecte tècnic / datos del técnico/a redactor/a del proyecto técnico

A efectes de la presentació de la documentació tècnica que s'acompanya /A efectos de la presentación de la documentación técnica que se acompaña 

DECLAREN / DECLARAN:

Que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic que acompanya la sol.licitud coincideix plenament amb la que figura en suport paper / Que el contenido de la documentación presentada en soporte electrónico que acompaña la solicitud coincide plenamente con la que figura en soporte papel

 

Signatura, representant, activitat, infraestructura o edifici
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