
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

SOL·LICITUD D’INFORME D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE

A DADES DEL SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS DNI, NIE

ADREÇA CP I POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA TELÈFON

B DADES DEL REPRESENTANT

NOM I COGNOMS DNI, NIE

ADREÇA CP I POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA TELÈFON

C DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA A NOTIFICAR:

       Sol·licitant

       Representant

FORMA DE NOTIFICACIÓ:

  Notificació en Paper

  Notificació Telemàtica (amb certificat 
digital)

D  EXPOSE

Que desitge sol·licitar un informe d’adequació de l'habitatge per a:        

 Reagrupació famíliar – Núm. de persones a reagrupar 

 Residència inicial d’un menor

 Renovació

E DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

 Fotocòpia del títol de propietat o contracte vigent de lloguer de l’habitatge

 Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant

 Volant de convivència

 Justificant d’ingrés de las taxes corresponents, segons l’Ordenança fiscal vigent

F SOL·LICITE

Que expediu l’informe d’adequació de l’habitatge

Borriana,  d’/de  de 20      Signatura del sol·licitant o representant legal

Signat: 

D'acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal l'interessat queda informat de que les dades de caràcter
personal facilitats, podran passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Borriana i s'utilitzaran únicament per a l'exercici  de
funcions pròpies de la seua competència sense que puguen ser cedits a tercers excepte per obligacions legals, no obstant podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'un escrit dirigit a aquest Ajuntament.
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