Registre General
AJUNTAMENT DE TORTOSA
Servei d’Atenció Ciutadana

Data
Núm. ent.

Sol·licitant
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Núm. Doc:

Domicili / Domicilio

Tel.

Municipi / Municipio

EXPOSA:
Que per reagrupament familiar és necessari l'informe de disponibilitat i adequació de
l’habitatge, i per tant hi adjunto:
1.

Còpia del NIE del interessat/da

Copia NIE del interesado/a
2.

Còpia del passaport de les persones que seran reagrupades
Copia del pasaporte de las personas que serán reagrupadas

Observacions:............................................................................................................

3.

Contracte de lloguer
Còpia del contracte
de lloguer (registrat per la Cambra de la Propietat
......................................................................................................................
simple
del
Urbana o en oficines d’entitats financeres competents segons la Llei Nota
registre de la propietat
13/1996 de 29 de juliol) o quan és de propietat l’habitatge, o bé
Nota Simple del Registre de la propietat amb màxim 3 mesos
d’antiguitat).
Copia del contrato de alquiler o Nota simple de la vivienda

4.

Cèdula d’habitabilitat (d’acord amb el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre el requisits mínims
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat DOGC núm. 3999,
30.10.2003).
Cédula de habitabilidad

5.

Còpia del contracte recent o últim rebut d’aigua, de llum, i de butà o Llum
gas natural
Copia del contrato reciente o último recibo del agua, luz i del butano o gas Aigua
natural
Gas natural
Gas butà

6.

Segell municipal/ Sello municipal de 40 €.

7.

Volant col·lectiu d’empadronament (AQUEST DOCUMENT NO CAL QUE SIGUI APORTAT
PEL/PER LA SOL·LICITANT)
Volante colectivo de empadronamiento (ESTE DOCUMENTO NO ES NECESARIO QUE SEA
APORTADO POR EL/LA SOLICITANTE)

Sol·licita:
L’informe d'idoneïtat de l’habitatge. /

El informe de idoneidad de la vivienda.

Atentament,
(Signatura/Firma)

Data / Fecha

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE TORTOSA
Les dades que ens ha facilitat seran incloses en un fitxer titularitat de l'AJUNTAMENT DE TORTOSA, la finalitat del qual és gestionar la petició manifestada en el document present. Així mateix,
l'informem que les seves 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 seva sol·licitud, així com
en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. D'acord amb el que disposa la LO 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i,
si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat, a l'AJUNTAMENT DE TORTOSA, plaça d'Espanya, 1, 43500 Tortosa

