
Sol· licitud de modificació o baixa del Cens de Població

2. Modificació
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2 4. Data i signatura

Núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Núm. compte IBAN:

Carrer:

Edifici:

Població:

Sucursal:

Nacionalitat: Estat civil:

Drets electorals: Sí No

Núm. d'identificació:

1. Persona que sol· licita

Nom i cognoms:

Nom de la persona de contacte: Telèfon/e-mail:

Professió

Nom i cognoms:

Adreça

Domiciliació bancària Entitat bancària:

Data de naixement:

Nom i cognoms dels
familiars a modificar:

Codi postal:

Modificació per a tota la família: Telèfon:Sí No

Propietari: Sí No

Destinació:Data de baixa de la parròquia:

Propietari: Sí NoCertificat: Sí No3. Baixa

Canillo,                   d                                                                      de

Signatura de la persona que sol·licita

Modificació Baixa

4. Adreça destinació

Núm.Edifici

PisBloc Porta Població: Codi postal:

Carrer

Referència cadastral:



A) Modificació d’adreça:
a) Certificat del propietari o contracte de lloguer o escriptura del pis

B) Modificació de data de naixement o de nom i/o cognoms:
a) Certificat de naixement o passaport o DNI o certificat del Registre Civil, segons el cas

C) Modificació de nacionalitat:
a) Passaport

D) Modificació d’estat civil:
a) Document que acrediti l'estat civil

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol· licitud de modificació o baixa residència principal

E) Baixa per defunció:
a) Certificat de defunció

F) Baixa definitiva:
a) Certificat de baixa d'immigració
b) Còpia del rebut del foc i lloc de l'any en curs

G) Baixa altra parròquia:
a) Còpia del rebut del foc i lloc de l'any en curs

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol· licitud de modificació o baixa residència secundària

A) Baixa :
a) Còpia del rebut del foc i lloc de l'any en curs

b) Escriptura notarial de compravenda

Legislació aplicable

• Ordinació tributària vigent a la parròquia de Canillo,
• Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, de 22 de març de 2005

Informació complementària

• En el moment d'efectuar la baixa heu de fer efectius els tributs de l'any en curs

• Els documents que heu de presentar han de ser originals
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