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SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ PADRONAL PER A PERSONES ESTRANGERES NO
COMUNITÀRIES SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PERMANENT PRESENTADA PER UN
REPRESENTANT
Sol·licitant
Nom
Primer llinatge

Segon llinatge

Data de naixement (dia-mes-any)

__ Home

__ Dona

Municipi (o país) de naixement
País de nacionalitat
Domicili
Document d’identitat – NIE

Passaport/DNI

Telèfon de contacte (opcional)
Adreça electrònica de contacte (opcional)
Representant
Nom
Primer llinatge

Segon llinatge

Domicili
Municipi

Província

CP

DNI, targeta d’estranger o passaport

MANIFEST:
1. Que exercesc la representació de la persona a què es fa referència més amunt per formalitzar aquest
tràmit, en virtut de [especificau el document acreditatiu de la representació de conformitat amb
l’apartat 2.2 de la Resolució]
.
2. Que la persona a qui represent continua residint habitualment en aquest municipi i que, a l’efecte de
complir el que disposa l’article 16.1, segon paràgraf, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, deman que es renovi la seva inscripció padronal.
Artà, ........... d ....................................... de 20.........

(Signatura)

BATLIA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal: les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran al fitxer de
tractament “Padró municipal d’habitants”, el responsable del qual és l’Ajuntament d’Artà, davant el qual les persones afectades poden exercir
els drets d’accés, rectificació i d’altres. La finalitat del tractament és la gestió del Padrón municipal d’habitants, legitimada per l’obligació
d’inscripció que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Les dades no se cediran a tercers, excepte en el
casos establerts en la normativa legal vigent, ni s’utilitzaran per elaborar decisions automatitzades, incloent-hi l’elaboració de perfils. Podes
consultar informació addicional sobre la protecció de dades de caràcter personal relativa a aquest tractament a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament (https://seu.arta.cat/).

