SOL· LICITUD D’ ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D’ HABITANTS DES CASTELL

Advertència: Les dades personals facilitades en aquest document s’inclouran en fitxers propietat de l’Ajuntament des Castell amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l’Ajuntament des Castell.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
Sol·licitant /Solicitante
Nom i llinatges
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
Document d’identificació
Documento de identificación: NIF/CIF__________________________
Passaport /Pasaporte________________________
Permís de residencia/Permiso de residencia____________________
Data de naixement
Fecha de nacimiento: ________dd_________mm_____________aaaa
Nom dels pares
Nombre de los padres: ______________________________________
Nivell d’estudis
Nivel de estudios: __________________________________________
Telèfon de contacte
Teléfono de contacto: ___________________________
1

Representant/Representante (empleneu-ho només en cas que actueu en representació del
sol·licitant)
El sol·licitant autoritza ________________________________________amb NIF/CIF_________________
Noms i llinatges
i telèfon de contacte_______________ perquè tramiti aquest expedient.

Expòs / Expongo
Que actualment estic empadronat al municipi de____________________________, província de
__________________________,i que he traslladat la meva residència al municipi des Castell, amb domicili
al c/___________________________________________, núm.____.
Que actualmente figuro empadronado en el municipio de____________________________, provincia
de___________________________,y que he trasladado mi residencia al municipio de Es Castell, con
domicilio en la c/___________________________________, n.º_____.
Deman / Solicito
La inscripció en el padró municipal d’habitants des Castell al domicili indicat.
La inscripción en el padrón municipal de habitantes de Es Castell en el domicilio indicado.
__________________, _____ d__________________de 20____
(signatura del sol·licitant) / (firma del solicitante)

Ha d’aportar el seu DNI original.

Pl. de s'Esplanada, 5 / 07720 Es Castell
CIF: P0706400I Tel.: 971 36 51 93 Fax: 971 36 54 12
Web: www.aj-escastell.org

SOL· LICITUD D’ ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D’ HABITANTS DES CASTELL

AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
Documentació que cal aportar:
•

Espanyols:

— Document d’identitat en vigor de les persones majors d’edat. En cas de menors d’edat, han de dur el llibre de família
o el DNI, si en tenen.
•

Estrangers:

— Targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen (si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa,
Noruega, Islàndia o Liechtenstein). En cas de persones originàries d’algun altre país, han de dur la targeta de
residència o el passaport.
— En cas de no ser propietaris de l’habitatge, han de dur el contracte de lloguer vigent. Si el contracte de lloguer té
més d’un any d’antiguitat, cal aportar el rebut de l’últim mes pagat.
— En cas de ser propietaris de l’habitatge, no cal dur cap document acreditatiu. L’Ajuntament comprovarà que
realment és el propietari d’aquell habitatge.
La inscripció en el padró dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent s’ha de
renovar periòdicament cada dos anys.

Documentación que debe aportar:
•

Españoles:

— Documento de identidad en vigor de las personas mayores de edad. En caso de menores de edad, deben presentar el libro
de familia o, si disponen de él, el DNI.
•

Extranjeros:

— Tarjeta de residencia, pasaporte o documento de identidad del país de origen (si pertenecen a la Unión Europea, Suiza,
Noruega, Islandia o Liechtenstein). En el caso de personas originarias de algún otro país, deben presentar la tarjeta de
residencia o pasaporte.
— En el caso de no ser propietario de la vivienda, deben presentar el contrato de alquiler en vigor. Si el contrato tiene más de
un año de antigüedad, será necesario aportar el recibo del último mes pagado.
— En el caso de ser propietario de la vivienda, no será necesario presentar ningún documento acreditativo. El Ayuntamiento
comprobará que realmente es el propietario de la vivienda.
La inscripción en el padrón de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente se debe
renovar periódicamente cada dos años.

Documents to be submitted:
•

Spanish:

-Older than 18: ID card.
-Younger than 18: Family book and ID card(if available).
•

Foreigners:

-Residence card, passport or ID card issued by the country of origin(if they belong to the European Union, Switzerland,
Norway, Iceland or Liechtenstein).
-Residence card or passport for people from other countries.
-Rental contract in force for people who aren’t owners of a home. In case the contract is more than one year old, the last
receipt paid must be provided.
-People who own a home don’t need to submit any document. This information will be checked by the town council.
The registration of non-European Union members without a permanent residence authorization will have to be
renewed everu two years.
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