
DADES PERSONALS

FORMULARI - TIE 
(TARGETA IDENTITAT ESTRANGER)

Adreça

Nº           Pis         Porta           Portal

Localitat     CP         Província

Telèfon     correu electrònic

DOMICILI A ESPANYA

NIE / Nº DE PASSAPORT_

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

DATA DE NAIXEMENT 

        

LLOC DE NAIXEMENT

SEXE                        H                D

PAÍS DE NAIXEMENT

NACIONALITAT

ESTAT CIVIL             S             C          V            S                 DIV    

NOM DEL PARE

NOM DE LA MARE

/ /



Data i signatura del client

Indiqueu la situació a Espanya (Marqueu X):

Indiqueu tipus de solicitud (Marqueu X):

 Petició inicial

 Renovació de targeta.

 Modificació de la situació laboral, personal o legal

 Duplicat per robatori, pérdua, destrucció o inutilitzaciól

 Estada per estudis, investigació-formació, intercanvi, pràctiques o voluntariat.

 Residència temporal i treball per compte propi.

 Residència temporal i treball de transnacionals de serveis.

 Residència temporal amb excepció de l’autorització de treball.

 Residència temporal per circumstàncies excepcionals.

 Residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals.

 Residència de llarga durada.

 Residència de larga durada-UE.

 Autorització de treball transfronterer.

 Familiar de Titular d’autorització d’estada de llarga durada.

 Residència temporal no lucrativa.

 Residència temporal per reagrupació familiar.

 Residència temporal i treball per compte aliè.

 Residència temporal i treball per a investigació.

 Residència temporal i treball de professionals altament qualificats Targeta blava-UE.

 Residència temporal i treball de durada determinada.

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la Llei Orgànica espanyola i el Reglament Europeu de Protecció de Dades, us informem que el responsable del tractament i 
conservació de les dades personals que són cedits amb l’única finalitat de gestionar les relacions contractuals o precontractuals amb proveïdors o clients d’aquesta empresa, és DURÁ 
GREGORI ABOGADOS Y ASOCIADOS, S.C.P., amb adreça professional al carrer Filarmònica nº1-1ºa, 03590-Altea (Alacant). Les vostres dades es conservaran, i no es cediran, excepte 
obligació legal. Teniu reconeguts drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat de les vostres dades personals, amb les limitacions legal i reglamentàriament establertes, 
que podreu exercitar mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça abans indicada, i dret a formular reclamacions davant l’AGPD: www.agpd.es.


