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Registre General 

Data

Núm. entrada

                                           CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT
Sol·licitant 
Nom i cognoms NIF/NIE

Correu electrònic Telèfon

       Home           Dona
Domicili Municipi Codi Postal

Exposa

Que als efectes de :

Sol·licita

L'expedició d'un certificat de:

    Residència

                  Individual
                  Grup familiar

    Convivència

1. Nom i cognoms

2. Nom i cognoms

3. Nom i cognoms

4. Nom i cognoms

5. Nom i cognoms

6. Nom i cognoms

7. Nom i cognoms

8. Nom i cognoms

9. Nom i cognoms

10. Nom i cognoms

Documents aportats

         DNI/NIE/passaport/carnet de conduir

Tortosa,           de/d'                               de 

ALCALDIA, AJUNTAMENT DE TORTOSA

 Signatura 

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter  
personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Registre i gestió administrativa”, la finalitat del qual és gestionar la  
petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a  
tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit  
emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per  
escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.

Plaça Espanya, 1 u43500 Tortosa uT 977 58 58 00 u F 977 58 58 52 uinfo@tortosa.cat u www.tortosa.cat
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