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Exemplar per a l'administració

(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DE
REGISTRE D’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD D’INFORME D’ARRELAMENT SOCIAL

Cognoms i Nom

INTERESSAT

NIE/PASSAPORT

Adreça
Núm./Parc. Esc.

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILIO EFECTO
NOTIFICACIONES

Telèfon

Codi Postal

Localitat

Planta

Porta

Província

SOL·LICITA:
L'Informe Municipal d'Arrelament Social per a estrangers, en el marc del procediment per a la tramitació d'autorització de residència
temporal per raons d'arrelament, d'acord amb el que preveu l'Art. 45.2.b) i 46.2.c) del reglament de la llei orgànica 4/2000, sobre Drets i
Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seua Integració social, aprovat per R.D. 2393/2004.

L’ INTERESSAT/ADA ABAIX FIRMANT, MANIFESTA:
Que la meua entrada a Espanya és de data:______ / __________/_________
Que el meu primer empadronament va ser en el Municipi/Ciutat de:_________________________ Província:__________________________
Que la data d'alta del primer empadronament és: __________/________________/______________
Que el temps total de permanència a Espanya és :_____________ anys, _______________ mesos i ___________ dies
Que la data d'alta en el Padró de l'Ajuntament de Benifaió és de :_____________ /_______________/ ____________
Que compta amb els següents mitjans de vida (relatius a vivenda i ingressos
econòmics):_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Que el grau de coneixement de la llengua castellana és: parlat________________ i escrit:________________________
Que el grau de coneixement de la llengua valenciana és: parlat _______________________ i escrit:__________________________
Que participa en les següents xarxes socials del seu entorn:
_________________________________________________________________________________________________________________
Que l'interessat o els seus familiars directes, participen o han participat en els següents programes educatius o de formació laboral:
_________________________________________________________________________________________________________________
Altres circumstàncies d'interès:
_________________________________________________________________________________________________________________

LLOC I DATA

Lloc:

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SIGNATURA
A OMPLIR PER
L’ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCÒPIA A: ___________________
___________________

LA SECRETÀRIA

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzades i protegides en els termes establits en la L.O. 15/99 de 13
de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.
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DOCUMENTACIÓ ORIENTATIVA PER A PRESENTAR JUNT AMB ESTA SOL·LICITUD

1.Documentació bàsica per a la identificació de l'usuari
•

Passaport
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2. Documentació per a acreditar el temps de permanència a Espanya
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segell d'entrada a Espanya, que consta en el passaport
Certificat/s d'Empadronament
Targeta Sanitària
Certificat d'escolarització de fills
Contracte d'arrendament de vivenda individual o compartida
Contractes o rebuts de subministraments de la vivenda
Declaració emesa per professionals de l'advocacia, gestors administratius... que acredite la
tramitació d'expedients en matèria juridic-laboral, de residència...o en el que conste l'assessorament
realitzat i la data en què es va realitzar.
Còpia d'instàncies o sol·licituds en què conste data de Registre d'Entrada, presentades davant de
qualsevol Administració Pública.
Certificats mèdics d'assistència sanitària en Centres Públics o Privats.
Justificacions (factures, bitllets...) de desplaçaments dins del nostre país.
Qualsevol altra documentació que servisca per a justificar la permanència continuada a Espanya,
per un període de 3 anys.

3. Mitjans de vida amb què compte
•
•
•
•
•
•
•

Contracte de treball de duració mínima d'1 any o compromís de contractació firmat per l'ocupador i
pel sol·licitant.
Certificat d'Entitat Bancària en què conste la data d'obertura, la titularitat i el saldo del compte.
Escriptures de propietat d'immobles, tant en el seu país d'origen com a Espanya.
Justificants de transferències dineràries des del seu país d'origen a favor del sol·licitant.
Justificants de transferències realitzades pel sol·licitant des d'Espanya als seus familiars en el seu
país d'origen.
Declaració de familiars amb els que conviu i regularitzats, en la que conste el compromís de
sostindre amb els seus mitjans econòmics al sol·licitant.
Qualsevol altra documentació que servisca per a justificar que el sol·licitant compta amb mitjans de
vida.

4. Grau de coneixement de les llengües oficials
•

Certificació emesa per entitats acadèmiques o socials en la que es faça constar la participació de
l'interessat en cursos i/o programes d'ensenyança del castellà i/o valencià.

5. Programes educatius o de formació laboral
•

Certificacions acreditatives d'institucions públiques i privades en què conste la participació de
l'interessat i/o els seus familiars, especificant la data i duració del programa, el participant, l'entitat
organitzadora i el nom del programa.

6. Inserció en les xarxes socials de l'entorn
•

Certificacions d'Entitats de la iniciativa social (entitats d'immigració, veïnals, sindicals, polítiques,
religioses, AMPAS, comunitat de veïns, entitats esportives, d'oci i temps lliure....) en les que conste
el grau de participació, col·laboració i vinculació de l'interessat.

