
SOL·LICITUD DE COMPROVACIÓ PERIÒDICA DE RESIDÈNCIA 
D'ESTRANGERS QUE NO TENEN L'OBLIGACIÓ DE RENOVAR LA SEVA 

INSCRIPCIÓ PADRONAL 

En el marc de les operacions de control i actualització dels Padrons Municipals previstes en 
l'article 78 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat 
pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, cal realitzar comprovacions periòdiques de la 
residència en el municipi dels estrangers que no tenen l'obligació de renovar la seva inscripció 
padronal cada dos anys, quan existeixin indicis que hagin pogut deixar de residir o la seva 
inscripció no ha variat en els últims cinc anys. En el seu cas vostè es troba en la següent 
situació: 

• No figura inscrit en el Registre Central d'Estrangers (RCE) (obligatori per a residències
superiors a tres mesos) i la seva última inscripció padronal no ha variat en els últims
dos anys.

• Té la seva targeta d'identitat d'estranger caducada (estrangers amb autorització de
residència de llarga durada o amb targeta de residència de familiar de ciutadà de la
Unió) i la seva inscripció padronal no ha variat en els últims cinc anys.

• Té certificat d'inscripció en el RCE de ciutadà de la Unió Europea expedit fa més de
cinc anys i la seva inscripció padronal no ha variat en els últims cinc anys.

La justificació d'aquesta mesura es troba en què, a diferència dels espanyols, que tenen 
obligació d'inscriure's en el Registre de Matrícula Consular quan es traslladen a l'estranger, 
amb la conseqüent baixa automàtica en el Padró del Municipi de procedència, els estrangers 
habitualment no comuniquen que abandonen Espanya, ni poden inscriure's en els Consolats 
espanyols, ni existeix un sistema d'interconnexió amb els registres de població d'altres països 
(en el cas que existeixin), per la qual cosa continuarien empadronats indefinidament encara 
que ja no resideixin en el municipi. 

DADES D’IDENTIFIACIÓ DE L’INTERESSAT 

Nom:  Home  Dona 

1er Cognom: 2on Cognom: 

Data de naixement: Nacionalitat: 

Domicili: 

Document d’identitat: 

NIE (*)     Lletra        Número    Lletra   Passaport(*) 

_____  -  _____________ - _____ _____________________________ 



MANIFESTA: 

1. Que té la representació de la persona dalt referenciada per emplenar el present tràmit en virtut

de (**):

_____________________________________________________________________________.

2. Que el meu representat continua residint habitualment en el municipi de:
_____________________________________________________________________________.

En ___________________________, a _____ de ______________________ de 20____. 

SIGNATURA: 

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 
* Fotocòpia del NIE o Passaport.
** Especificar document acreditatiu de la representació conforme a l'apartat 2.2 de la Resolució i adjuntar còpia.
Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del 

procedimiento o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas 

esta administración. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, 

su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL REPRESENTANT 

Nom: 

1er Cognom: 2on Cognom: 

Domicili: 

Municipi: Província: C.P.:

DNI, Targeta d’estranger o Passaport: 
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