INFORMACIÓ MUNICIPAL PROCEDIMENTS
BAIXA DEL PADRÓ D’HABITANTS PER RETORN AL PAÍS D’ORIGEN
DESCRIPCIÓ: Donar-se de baixa del padró d’habitants per retorn definitiu al país d’origen
QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat. Ho pot demanar personalment (abans de marxar) o per correu postal quan ja ha marxat de La
Jonquera. En el primer cas s’ha d’aportar el DNI original.

COM ES FA?
Presencialment o per correu postal. Només cal portar la documentació que s’esmenta

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:
-

Fotocòpia del DNI.
Declaració jurada sol·licitant la baixa del padró d’habitants.

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Ajuntament de la Jonquera (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà)
Pl. Ajuntament núm. 4 (Planta Baixa)
Telèfon 972 554 005

QUAN ES FA?
Abans de marxar si es vol fer presencialment o al país de destí si ja s’ha marxat.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la 4/1996, de
10 de gener
Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació Territorial
de les entitats locals.
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció
General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal

TRÀMITS NECESSARIS:
- Omplir declaració jurada segons model establert i aportar la documentació necessària.
- Presentació a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà o enviar-la per correu postal.

TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR
3 mesos.

OBSERVACIONS
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions
normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions
que no estiguin previstos per la legislació.

Declaració de baixa de Padró municipal d’habitants per canvi de
residència a l’estranger
Nom (persona major d’edat)
Document:

Passaport
Tarja de residència

EXPOSO
Que figuro inscrit al Padró Municipal d’habitants de la Jonquera amb les dades següents:
Domicili a la Jonquera:
Full:
Juntament amb aquestes persones:
Nom i cognoms

NIE/passaport

Data naixement

I que, per canvi de residència a (País i municipi)
SOL·LICITO la meva/nostra baixa del Padró d’Habitants de la Jonquera
La Jonquera a, ......... de ..................................... de 20......
(signatura del sol·licitant i dels majors d’edat que sol·licitin baixa)

IMPORTANT: Aquesta declaració no comporta la baixa automàtica del padró municipal d’habitants

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de la Jonquera amb la finalitat
d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l’exercici de les seves
competències. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre General de l’Ajuntament, pl. de
l’Ajuntament, 4 – 17700 La Jonquera.

