CONFIRMACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ PADRONAL PER A ESTRANGERS, ciutadans de la
Unió Europea i dels Estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, així com els que,
sense pertànyer a aquestos països, tenen targeta de residència de règim comunitari i aquells que
tenen autorització de residència permanent.
- 141 No inscrits al Registre Central d’estrangers (últim moviment padronal fa més de 2 anys)
- 142 Amb targeta de residència (permanent o de règim comunitari) expedida fa més de 5 anys.
DADES D´IDENTIFICACIÓ DE L´INTERESSAT, SOL.LICITANT DE LA RENOVACIÓ
NOM:

TELÈFON:

1º Cognom:

2º Cognom:

Data de naixement:

-

-

Home

Dona

Domicili:
Municipi (o País) de naixement:
País de Nacionalitat:
Tipus de document d’identitat:
Passaport

Número

NIE

Lletra

MANIFESTA que continua residint en aquest municipi i que, a efectes de donar compliment
l’acord pres pel Consell d’empadronament de 27 de juny de 2008 (procediment de comprovació de
residència dels estrangers NO ENCSARP, els quals no estan obligats renovar la seua inscripció
padronal cada dos anys), insta la confirmació de la seua inscripició padronal.
ADJUNTA:

FOTOCÒPIA PASSAPORT

En Bellreguard, a

de/d´

O

NIE

EN VIGOR

de

Signat:______________________

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem a la persona interessada que les dades facilitades
s'inclouran en un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i altres públiques que siguen
les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza a l’Ajuntament de Bellreguard a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant
tant els mateixos arxius com els d’altres administracions públiques que siguen necessaris. Per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’ha de dirigir
per escrit a l’Ajuntament.

___________________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tlfn. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

