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Tipus Via / Tipo vía

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

Codi Compte Cotització / Código cuenta cotización Número de treballadors / Número de trabajadores

Relació i dades de la plantilla a data 31/012/2021 / Relación y datos de la plantilla a fecha31/12/2021
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NAF*: Número Afiliació a la Seguretat Social /  
           Número afiliación a la Seguridad social 
CAF*: Codi d'afiliació (dues primeres inicials dels cognoms i primera inicial del nom/ 
          Código de afiliación (dos primeras iniciales de los apellidos y primera inicial del nombre
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Registre d'entrada general
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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
Relació i dades de la plantilla a data 31/012/2021 / Relación y datos de la plantilla a fecha31/12/2021
N.A.F*
C.A.F.*
%jornada laboral 
1
2
3
4
 
5
 
6
 
7
 
8
9
10
NAF*: Número Afiliació a la Seguretat Social / 
           Número afiliación a la Seguridad social
CAF*: Codi d'afiliació (dues primeres inicials dels cognoms i primera inicial del nom/
          Código de afiliación (dos primeras iniciales de los apellidos y primera inicial del nombre
2021_003 V0122
8.2.1.3144.1.471865.466429
	Nom-Cognom: 
	numero-document: 
	nom-via: 
	població: Esplugues de Llobregat
	num-domicili: 
	escala-domicili: 
	pis-domicili: 
	codi-postal: 
	provincia: Barcelona
	Document-identificació: CIF
	tipus-de-via: Carrer - Calle
	telefon: 
	CampoTexto12: 
	CampoTexto13: 
	CampoTexto14: 
	CampoTexto17: 
	CampoTexto16: 
	CampoTexto15: 
	CampoTexto20: 
	CampoTexto21: 
	CampoTexto22: 
	CampoTexto25: 
	CampoTexto24: 
	CampoTexto23: 
	CampoTexto29: 
	CampoTexto28: 
	CampoTexto27: 
	CampoTexto33: 
	CampoTexto32: 
	CampoTexto31: 
	CampoTexto37: 
	CampoTexto36: 
	CampoTexto35: 
	CampoTexto41: 
	CampoTexto40: 
	CampoTexto39: 
	CampoTexto45: 
	CampoTexto44: 
	CampoTexto43: 
	CampoTexto49: 
	CampoTexto48: 
	CampoTexto47: 



