
 

L’Ajuntament de Ses Salines, com a responsable del fitxer, us informa que les dadessol.licitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevolsuport serán 
tractadesamb la finalitat de tramitar la sevasol.licitud, ambconfidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personali altra normativa de desenvolupament. Usinformam, aixímateix, del dret a accedir a les vostresdades, a rectificar-les i 
cancel.lar-les. Aquestsdretselspodeuexercir per mitjàd’escritadreçat al responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07640 Ses Salines- Pl- Major, 1. 
Uscomunicamfinalment que les vostresdadespersonals no serán objecte de capcessió ni transmissió, i que s’utilitzaranúnicament per l’objectiud’aquestasol.licitud. 

 

 
 

SOL.LICITUD DE CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT 
Per sol.licitar la moratòria en el pagament de quotes hipotecàries de col.lectius vulnerables a 

conseqüència del reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer 

front a l’impacte del COVID-19 

Enviau aquesta sol.licitud al mail: amiralles@ajsessalines.net  indicant a l’assumpte del mail: sol.licitud 

certificat d’empadronament per moratòria hipoteca 

 

Dades del sol.licitant   

Nom i llinatges  telèfon  

Núm. DNI/NIE  e-mail  

Certificat que es 
sol.licita 

 
                 Empadronament                               Convivència 

Dades de les persones de les quals se sol.licita el certificat 

Núm. DNI/NIE Nom i llinatges Signatura 

   
 

   

   

   

   

   

Domicili 
d’empadronament 

 

Documentació 

            Còpia del DNI/ NIE  (per les dues cares) de TOTES les persones que sol.liciten certificat 
            En cas de menors, còpia del llibre de família 
 

 Tots els sol.licitants del certificat hauran d’estar empadronats al mateix domicili. 

 El domicili d’empadronament haurà de coincidir COMPLETAMENT amb el que consti als nostres sistemes. En 

cas contrari, no es facilitarà el certificat. 

 Els certificats s’emetran per rigorós ordre d’arribada. 

 Pregam no envieu la mateixa sol·licitud diverses vegades. El volum de peticions que ens arriben pot ser elevat i 

enviar diverses vegades la mateixa petició no fa altra cosa que dificultar i demorar la nostra tasca. 

 En cas de no rebre la totalitat de la documentació requerida i el formulari correctament emplenat, NO s’emetran 

els certificats sol·licitats. 

 

Ses salines, ____ de ________ de 2020    Signatura del sol.licitant 

mailto:amiralles@ajsessalines.net

