
 

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 DE CONVIVÈNCIA 
Per sol.licitar un CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA és necessària l’autorització de totes les persones 

empadronades a la vivenda (per tal de donar compliment a la normativa de protección de dades). Per 

això totes les persones empadronades a la vivenda han de signar aquesta sol.licitud i adjuntar-hi còpia 

del seu document d’identificació personal. En cas que a la vivenda hi hagi menors empadronats, s’ha 

de presentar còpia del llibre de família 

 

Dades del sol.licitant   

Nom i llinatges  telèfon  

Núm. DNI/NIE  e-mail  

Certificat que es 
sol.licita 

 
                CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA 

Dades de les persones que están empadronades a la vivenda de la qual es 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 les persones empadronades a la vivenda han de signar el full de la sol.licitud. 

 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. 

 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 


