AJUNTAMENT DE

BLANES
Sol·licitud de volant / certificat d’empadronament
Dades de la persona que fa la sol·licitud
Noms i cognoms

Document d’identitat

Adreça

Telèfon

Municipi

Província

Tipus de document que se sol·licita
Volant d’empadronament

CP

Certificat d’empadronament

Actual individual
Actual col·lectiu
Històric individual
Històric col·lectiu

Actual individual
Actual col·lectiu
Històric individual
Històric col·lectiu

Motiu de la sol·licitud
Tràmit a efectuar

Organisme destinatari del document

Observacions (persones que han de constar, períodes, domicilis)

Dades de la persona autoritzada a recollir el document, si no el recull la persona que fa la sol·licitud
Noms i cognoms
Document d’identitat
Adreça
Municipi

Telèfon
Província

CP

Signatura de la persona autoritzada

Les signatures han de coincidir amb les dels documents d’identitat
Blanes, _________ d ____________________________ de ________
Signatura de qui fa la sol·licitud

He rebut el document
(data i signatura)

AJUNTAMENT DE BLANES
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Blanes per a deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, les actuacions i l'exercici de les seves competències i funcions. Únicament es
comunicaran a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
de les dades de caràcter personal es podran exercir mitjançat escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar

En tots els casos
Document d’identitat on consti la signatura, de la persona que fa la sol·licitud
En cas d’autorització
Fotocòpia en color del document d’identitat on consti la signatura, de la persona autoritzada a recollir el
document
Per certificats
Justificant del pagament de l’autoliquidació de taxes
Per volants o certificats a nom d’una persona difunta
Certificat de defunció
Sol·licituds formulades per cònjuge, fills o progenitors: acreditar la relació de parentiu amb el llibre de família
o amb el certificat de matrimoni o de naixement
Sol·licituds formulades per hereus testamentaris: testament

