
Padró Municipal d'habitants de SES SALINES
Carrer, plaça, etc Nom de la via A emplenar per l’ajuntament

Província ILLES BALEARS N. de full

Número Lletra Qm. Bloc Portal Escala Pis Porta Municipi SES SALINES Districte 01

Entitat singular Secció

Informació voluntària Disseminat Illa
Autoritzem als majors d’edat empadronats en aquest full per a comunicar a
l’Ajuntament les futures variacions de les nostres dades I per a obtenir certificacions 
o volants d’empadronament.

SI NO Telèfon

N. ordre Nom Home Dona Data de naixement Província de naixement Tipus de document d'identitat

1 Si es tracta d’una alta per canvi de residència indiqui: DNI Passaport Targ. Est. Sense document

1r cognom Municipi (o consolat) de procedència Municipi (o país) de naixement Número Lletra

2n cognom Província (o país) de procedència País de nacionalitat Nivell d'estudis 
acabats

N. ordre Nom Home Dona Data de naixement Província de naixement Tipus de document d'identitat

2 Si es tracta d’una alta per canvi de residència indiqui: DNI Passaport Targ. Est. Sense document

1r cognom Municipi (o consolat) de procedència Municipi (o país) de naixement Número Lletra

2n cognom Província (o país) de procedència País de nacionalitat Nivell d'estudis 
acabats

N. ordre Nom Home Dona Data de naixement Província de naixement Tipus de document d'identitat

3 Si es tracta d’una alta per canvi de residència indiqui: DNI Passaport Targ. Est. Sense document

1r cognom Municipi (o consolat) de procedència Municipi (o país) de naixement Número Lletra

2n cognom Província (o país) de procedència País de nacionalitat Nivell d'estudis 
acabats

N. ordre Nom Home Dona Data de naixement Província de naixement Tipus de document d'identitat

4 Si es tracta d’una alta per canvi de residència indiqui: DNI Passaport Targ. Est. Sense document

1r cognom Municipi (o consolat) de procedència Municipi (o país) de naixement Número Lletra

2n cognom Província (o país) de procedència País de nacionalitat Nivell d'estudis 
acabats

Declarem que les persones relacionades en aquest full resideixen en el domicili indicat i que les seves dades són correctes
Número total de persones 

inscrites en aquest full
Signatura dels majors d'edat que s'inscriuen en aquest full Signatura de persona major d'edat 

anteriorment inscrita
A emplenar per l'ajuntament
Data de recepció de la fulla
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