SOL·LICITUD CERTIFICAT EMPADRONAMENT
SOLICITUD CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
Nom i cognoms
Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasp.núm.
DN /NIE/Pasp. núm.

Domicili a efectes de notificació
Domicilio a los efectos de notificación
Població
Población
Telèfon
Teléfono

Provincia
Provincia

Codi postal
Código postal

Correu electrònic
Correo electrónico

PETICIÓ / PETICIÓN
SOL·LICITE: l'enviament a l'adreça de correu electrònic indicat el següent certificat d'empadronament (marcar el que corresponga):
SOLICITO: el envío a la dirección de correo electrónico indicado el siguiente certificado de empadronamiento (marcar el que corresponda):
CERTTIFICAT INDIVIDUAL
CERTIFICADO INDIVIDUAL

CERTIFICAT HISTÒRIC
CERTIFICADO HISTÓRICO

TRÀMIT PER AL QUAL SE SOL·LICITA:
TRÁMITE PARA EL QUE SE SOLICITA :

DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR
-

Fotocòpia compulsada de DNI/NIE/Passaport.
Fotocopia compulsada de DNI/NIE/Pasaporte.

La Vila Joiosa,.............. d.................................... de 20.........
Firma de la persona sol·licitant
Firma de la persona solicitante

Segons l’art. 5 de la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, a la persona física titular de les dades
requerides en aquest document, se l’informa de l’existència d’una base de dades propietat d’aquest Ajuntament de la qual formarà
part i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració local. El dret d’accés, de rectificació, de
cancel·lació i d’oposició podrà ser exercitat a l’Ajuntament, responsable del tractament, en base al que establix la legislació vigent
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en
este documento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya
finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
podrá ser ejercitado en el Ajuntamento, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.
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