ADMINISTRACIÓ GENERAL
SOL·LICITUD D'INFORME MUNICIPAL DE DISPONIBILITAT D'HABITATGE PER A OBTENCIÓ NIE

201 - M035

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu-e

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu-e

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

Que vull iniciar el procediment per obtenir el permís de residència davant la Subdelegació del Govern a Girona i
que segons preveu l'art. 42.2.e del RD 2393/2004, de 30 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de la LO
4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, necessito una
justificació documental que acrediti que disposo d'un habitatge adequat per tal d'obtenir l'esmentat permís per a
la següent persona:
Nom i cognoms

Passaport

SOL·LICITO

Que, realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, s'emeti el corresponent informe municipal sobre la
disponibilitat d'habitatge adequat per sol·licitar el permís de residència.

Salt,
Signatura:

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:
(marqueu el que correspongui)

Escriptura de propietat
Contracte de lloguer vigent
Certificat de convivència del Padró
Fotocòpia del NIE
Renúncia del copropietari a qualsevol
altre reagrupament a l'habitatge
Autoliquidació

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: elaboració d'informes sobre condicions i disponibilitat d'habitatges en aplicació de la normativa sobre drets, llibertats i integració social dels estrangers.
Legitimació: consentiment de la persona interessada
Destinataris: les dades es poden comunicar a altres administracions públiques amb competències en la matèria, d'acord amb la LO 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
Pl. Lluís Companys, 1 - 17190 Salt - Tel. 972 24 91 91 - NIF P1716400E

AG3

