
Secció

Codi via

AQUEST DOCUMENT NO ÉS VÀLID PER PRESENTAR COM A JUSTIFICANT D'EMPADRONAMENT AL MUNICIPI DE PREMIÀ DE DALT Inscripció

Nom via Número Lleta Km. Bloc Portal Escala Pis Porta

Núm.ordre Nom Causa de la inscripció/modificació Correu electrònic Tipus document

1 Canvi residència Omissió Naixement Canvi domicili Dades personals DNI Passaport Targ.ext

Home Mòbil Lletra Lletra
Si es tracta d'un canvi de residència indiqueu: Nº

Data naixement Passaport

 Dona Municipi de naixement

Província de Naixement Nivell estudis finalitzats

País de Nacionalitat Mireu codis al dors

Núm.ordre Nom Causa de la inscripció/modificació Correu electrònic Tipus document

2 Canvi residència Omissió Naixement Canvi domicili Dades personals DNI Passaport Targ.ext

Home Mòbil Lletra Lletra
Si es tracta d'un canvi de residència indiqueu: Nº

Data naixement Passaport

Dona Municipi de naixement

Província de Naixement Nivell estudis finalitzats

País de Nacionalitat Mireu codis al dors

Núm.ordre Nom Causa de la inscripció/modificació Correu electrònic Tipus document

3 Canvi residència Omissió Naixement Canvi domicili Dades personals DNI Passaport Targ.ext

Home Mòbil Lletra Lletra
Si es tracta d'un canvi de residència indiqueu: Nº

Data naixement Passaport

Dona Municipi de naixement

Província de Naixement Nivell estudis finalitzats

País de Nacionalitat Mireu codis al dors

Núm.ordre Nom Causa de la inscripció/modificació Correu electrònic Tipus document

4 Canvi residència Omissió Naixement Canvi domicili Dades personals DNI Passaport Targ.ext

Home Mòbil Lletra Lletra
Si es tracta d'un canvi de residència indiqueu: Nº

Data naixement Passaport

Dona Municipi de naixement

Província de Naixement Nivell estudis finalitzats

País de Nacionalitat Mireu codis al dors

Núm.ordre Nom Causa de la inscripció/modificació Correu electrònic Tipus document

5 Canvi residència Omissió Naixement Canvi domicili Dades personals DNI Passaport Targ.ext

Home Mòbil Lletra Lletra
Si es tracta d'un canvi de residència indiqueu: Nº

Data naixement Passaport

Dona Municipi de naixement

Província de Naixement Nivell estudis finalitzats

País de Nacionalitat Mireu codis al dors

Autorització de persona empadronada (per inscripcions al mateix habitatge on Inscripció per canvi de residència i omissió: la inscripció al Padró d'aquest municipi implicarà la baixa automàtica de qualsevol inscripció padronal a un altre municipi o Registre de Matrícula Consular, en el cas que existís, anterior a la data de l'alta

figuren persones empadronades) Només per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent: d'acord amb l'art. 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la inscripció haurà de ser objecte de renovació periòdica cada 

Sr./Sra. ______________________________________________________________ dos anys. El transcurs del termini assenyalat, serà causa per acordar la caducitat de la inscripció, sempre que l'interessat no procedeixi a tal renovació

amb document d'identitat número ____________________________________

Autoritza la inscripció al mateix habitatge de la/les persones relacionades Signatura de totes les persones majors d'edat que s'inscriuen en aquest full Número total de persones inscrites en aquest full
Signatura de qui autoritza:

SOL·LICITUD D'EMPADRONAMENT (NO ÉS ALTA AL PADRÓ)

Carrer, plaça, etc

2n Cognom Província/País de Procedència:

1r Cognom Municipi/Consulat de procedència:

1r Cognom Municipi/Consulat de procedència:

2n Cognom Província/País de Procedència:

1r Cognom Municipi/Consulat de procedència:

2n Cognom Província/País de Procedència:

2n Cognom Província/País de Procedència:

1r Cognom Municipi/Consulat de procedència:

2n Cognom Província/País de Procedència:

1r Cognom Municipi/Consulat de procedència:



CODIS DE NIVELL D'ESTUDIS

11 No sap llegir ni escriu

21 Sense estudis

22 Ensenyament primari incomplert, cinc cursos d'EGB, Certificat d'escolaritat o equivalent

31 ESO, Batxillerat elemental, graduat escolar, EGB complet, primària completa o equivalent

32 Formació professional primer grau. Oficial industrial

41 Formació professional segon grau. Mestria industrial

42 Batxiller superior. BUP

43 Altres titulacions (auxiliar clínica, secretariat, programador informàtic, auxiliar de vol, diplomat en arts, etc.)

44 Diplomat d'Escoles universitàries (empresarials, professorat EGB, ATS  i similars)

45 Arquitecte o enginyer tècnic

46 Llicenciat universitari, Arquitecte o enginyer superior

47 Titulacions d'estudis superiors no universitaris

48 Doctorat i estudis de postgrau o especialització per a llicenciats

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

DNI DE TOTES LES PERSONES QUE S'HAN D'EMPADRONAR

LLIBRE DE FAMILIA EN EL CAS D'HAVER D'EMPADRONAR MENORS D'EDAT

CONTRACTE DE LLOGUER (si fa més de 3 mesos de l'inici del mateix, cal aportar L'ÚLTIM REBUT DE PAGAMENT)

ESCRIPTURA DE PROPIETAT DE L'HABITATGE

DNI DE LA PERSONA QUE AUTORITZA

SENTÈNCIA DE SEPARACIÓ EN LA QUAL HI FIGURI QUE TÉ LA GUÀRDIA I CUSTÒDIA DELS MENORS D'EDAT

DECLARACIÓ JURADA PER A L'EMPADRONAMENT D'UN MENOR SENSE AUTORITZACIÓ DE L'ALTRE PROGENITOR

ALTRES:

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR EL FULL

Escrigueu en lletres majúscules, indicant amb claredat totes les dades que corresponguin a cadascuna de les persones que s’inscriuen al full.

El nom i els cognoms es transcriuran de la mateixa manera que figuri en el document d’identitat.

Pel compliment del Nivell d’Estudis finalitzats es consignarà el certificat o  títol escolar o acadèmic del qual es disposi mitjançant el codi corresponent de la taula de Codis de Nivell d’Estudis.

Empleneu la causa de la inscripció/modificació:

Si sol·liciteu la inscripció per trasllat de residència, marqueu amb una ix (X) la casella “Canvi de Residència”, i indiqueu la província i el municipi de procedència. Si procediu de l’estranger, indiqueu el país i, si s’escau, el  consolat espanyol on estàveu inscrit.

Si es tracta de la inscripció d’una persona que no ha estat empadronada o que es desconeix el municipi de la seva anterior inscripció al padró, marqueu amb una ix (X)  la casella “Alta per Omissió”.

Per la inscripció de nadons, marqueu amb una ix (X) la casella “Naixement”

En el cas de canvi de domicili dins el mateix municipi, marqueu amb una ix (X) la casella “Canvi de domicili”.

Si es modifica alguna de les dades personals de la inscripció, marqueu amb una ix (X) la casella “Dades personals”.

Autorització de la persona empadronada. Aquest apartat s’emplenarà quan a l’habitatge figurin altres persones empadronades. L’autorització haurà d’estar signada per alguna persona major d’edat inscrita que disposi de títol acreditatiu de la possessió efectiva de l’habitatge 

(propietat, lloguer...).

Totes les persones majors d’edat inscrites en el mateix, hauran de signar el full.

Empleneu la casella “Nombre total de persones inscrites en aquest full” per garantir la inalterabilitat dels espais que hagin pogut quedar en blanc.

Si teniu dubtes, consulteu amb l’Ajuntament al telèfon 93.693.15.15 extensió 1

AVÍS IMPORTANT: LA FALSEDAT EN LES DADES DECLARADES POT SER CONSTITUTIU DE DELICTE.

NORMATIVA LEGAL

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de l'11 de juliol.

Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's al padró del municipi on resideix habitualment. Qui visqui a més d'un municipi s'inscriurà al municipi on resideix la major part de l'any.

El Padró municipal és el registre administratiu on conten els veïns del municipi. Les seves dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en el mateix, i són utilitzats per a l'actualització del Cens Electoral.

Els veïns han de comunicar les variacions en les seves dades d'inscripció, especialment els canvis de domicili dins el terme municipal.

Els menors d'edat no emancipats i els majors incapacitats han de figurar empadronats amb els pares que tinguin la guarda o custodia o, en el seu defecte, amb els seus representants legals, prèvia autorització per escrit d'aquests per a residir en un altre domicili.

El termini màxim per a resoldre l'empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitud, segons l'establert a l'article 21.3 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al tractament "Padró municipal d'habitants", el qual és responsabilitat de l'Ajuntament de Premià de Dalt, davant el qual, les persones afectades podran exercir el seu dret d'accés, rectificació i altres.

La finalitat del tractament és la gestió del Padró municipal d'habitants, legitimada per l'obligació de la inscripció establerta a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos establerts per la normativa legal vigent, ni seran utilitzats per a elaborar decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades de caràcter personal relativa a aquest tractament al web www.premiadedalt.cat


