En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’Hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
SOL· LICITUD ALTA PADRÓ MUNICIPAL
Dades de la persona sol·licitant
Cognoms

Nom

Domicili. Carrer
Municipi i Província

núm.
Telèfon de contacte

pis

C.P.

DNI/NIE

Adreça electrònica:

EXPOSO:
Que el que subscriu, juntament amb les següents persones:

estem empadronats en el municipi de ........................................................................................................................
Que hem canviat la nostra residència al municipi d’Ascó.

Presento la següent documentació justificació en vigor (original o fotocòpia compulsada):
En relació a la identitat de la persona:

DNI

Permís de Residència (NIE)

Passaport (en cas de no tenir DNI o NIE)

Targeta d’identitat (ciutadans de la UE)

Targeta comunitària (ciutadans de la UE)

Altres_______________________________________________

En relació a la justificació de la residència habitual:
Contracte d’arrendament del seu habitatge acompanyat de la cèdula d’habitabilitat.
Títol de propietat de l’habitatge situat en el municipi d’Ascó.
En cas de no constar com a titular en el contracte d’arrendament o títol de propietat de l’habitatge, caldrà:
Autorització del propietari, la qual s’haurà de formalitzar per compareixença personal del mateix a les dependències municipals.
Autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó per a que se m’enviïn notificacions i/o comunicacions per mitjans electrònics*.
Altres_______________________________________________________________________________________________________

Per tot això, us

DEMANO:
Que previs els tràmits oportuns, siguem donats d’alta al Padró Municipal d’Habitants d’aquest municipi.
Signatura

Data

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ
* Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per
mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir
-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’Hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

Ajuntament d’Ascó

Padró municipal d’habitants

FULL D’INSCRIPCIÓ PADRONAL PER A TRÀMITS D’ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES
Província

Municipi

Entitat col·lectiva

Entitat singular

Districte

Secció

Full d’inscripció

Codi via

Tipus via

Nom via

Número

Número s.

Km.

Ordre

Nom

Pàgina 1 de

Nucli/disseminat

Illa

Pseudovia

Telèfon (informació voluntària)

Bloc

Portal

Data naixement

Escala

Sexe

Pis

Porta

Codi Postal

Document identitat

Primer Cognom

Província naixement

País nacionalitat

Segon Cognom

Municipi o país de naixement

Nivell estudis

Data naixement

Document identitat

Municipi o país de procedència:
Ordre

Nom

Sexe

Primer Cognom

Província naixement

País nacionalitat

Segon Cognom

Municipi o país de naixement

Nivell estudis

Data naixement

Document identitat

Municipi o país de procedència:
Ordre

Nom

Sexe

Primer Cognom

Província naixement

País nacionalitat

Segon Cognom

Municipi o país de naixement

Nivell estudis

Data naixement

Document identitat

Municipi o país de procedència:

Ordre

Nom

Sexe

Primer Cognom

Província naixement

País nacionalitat

Segon Cognom

Municipi o país de naixement

Nivell estudis

Municipi o país de procedència:

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ
* Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per
mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir
-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’Hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

Declaren que les persones relacionades en aquest full resideixen en el domicili indicat i que les seves dades són correctes.
Nombre total de persones
inscrites en aquest full:

Signatura dels majors d’edat que s’inscriuen en aquest full

Documents que s’aporta
D.N.I

Escriptura

Contracte de lloguer

Autorització d’un major d’edat ja empadronat en aquest full
Signatura

Rebuts de companyies de subministrament
Data de tràmit

de 2016

Altra:

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ
* Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per
mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir
-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

