Imprimir
formulari

ADMINISTRACIÓ GENERAL
SOL·LICITUD D'INFORME D'ADEQUACIÓ DE L'HABITATGE PER RENOVACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE
RESIDÈNCIA
219 - VIII.1.5.
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

EXPOSO

Que vull iniciar el procediment de sol·licitud d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de
residència en virtut del reagrupament familiar i que segons el que preveu el Procediment regulat en el Reial
decret 557/2011, de 20 d'abril, necessito un informe d'adequació de l'habitatge per tal de renovar el permís de
residència a les persones següents:
Nom i cognoms

Passaport

Nom i cognoms

Passaport

Nom i cognoms

Passaport

SOL·LICITO

Que, realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, s'emeti el corresponent informe-proposta d'adequació
de l'habitatge i es trameti al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:

Salt,
Signatura:

de

de 20

(marqueu el que correspongui)

Sol·licitud Generalitat omplerta i signada
Escriptura de propietat
Contracte de lloguer vigent (fiança)
Renúncia del copropietari a reagrupar
Justificant comunitat
Volant d'empadronament històric sol·licitant
Volant de convivència del Padró d'habitants
Fotocòpia passaport/NIE dels reagrupats
NIE del reagrupant en vigor o amb la sol·licitud de la renovació
Passaport vigent complet del sol·licitant
Autoliquidació

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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