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BAIXA AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA
SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI / NIE / Passaport

Domicili

Núm.

Escala

Municipi

Codi Postal

Província

Telèfon fix

Mòbil

Fax

Pis

Porta

Adreça electrònica

EXPOSICIÓ I PETICIÓ
Manifesto que les persones relacionades a continuació ja no hi viuen en el meu domicili, per la qual
cosa sol·licito la baixa d’ofici del Padró Municipal d’Habitants, per manca de residència efectiva.
Dades del domicili de residència:
Domicili (Via)

Núm.

Escala

Planta

Porta

Cognoms i nom

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA (ORIGINAL I FOTOCÒPIA PER COMPULSAR):
 Documentació que acredita l’ocupació o titularitat de l’habitatge.
 Document acreditatiu d’identitat
 Altres:

DADES A COMPLIMENTAR PER L’AJUNTAMENT
 Volant de convivència.
Lloc

Data

Signatura Interessat/s

Sant Quirze del Vallès

Dono el meu consentiment:




Per reutilitzar els documents aportats, amb la finalitat de donar compliment al dret dels ciutadans a no aportar els documents
que obren en poder de les administracions públiques.
Per consultar les dades necessàries d’altres administracions per la resolució d’aquest tràmit admeses al Catàleg de Dades
Interoperables.
A rebre notificacions i comunicacions electròniques a l’adreça electrònica facilitada per aquest procediment.

L’acceptació expressa dels consentiments de reutilització de documents, interoperabilitat de dades i notificacions electròniques es
detalla i es pot consultar a l’apartat de la seu electrònica de l’Ajuntament: www.santquirzevalles.cat/consentiments
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
identificatives de la vostra sol·licitud s'inclouran en el fitxer denominat "Padró Municipal d’Habitants", del qual és responsable
l'Ajuntament, amb les finalitats d’inscriure la residència al municipi i actualitzar els moviments padronals. Les dades es poden
comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística o ens autoritzats i interessats/des en el procediment. Així mateix, podeu exercir els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant registre presencial/electrònic a l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08192
Sant Quirze del Vallès. www.santquirzevalles.cat)

Plaça de la Vila, 1
Tel. 937216800

08192 Sant Quirze del Vallès

Fax 937212177

NIF P0823800H

oac@santquirzevalles.cat

www.santquirzevalles.cat
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COMUNICACIÓ DE TRAMITACIÓ
DILIGÈNCIA, per fer constar que en la data consignada al registre d’entrada s’ha donat tràmit
a aquesta sol·licitud, instant al Servei d’Estadística a incoar la baixa d’ofici del Padró M. d’Habitants
de les persones relacionades d’acord amb la normativa padronal i tramitació següent:
1. Incoar expedient per resolució de l’Alcaldia.
2. Notificar a cadascun dels interessats.
3. Publicar l’edicte al BOPB i exposar al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
4. Informar favorablement pel Consell d'Empadronament (INE).
5. Practicar la baixa.
6. Comunicar al sol·licitant.
Altrament, en el cas que es demani volant de convivència de la tramitació de la baixa, si la
persona sol·licitant consta empadronada en el domicili de baixa, aquest es podrà emetre una
vegada comprovada que la notificació a l'interessat/da de baixa ha estat practicada/rebutjada (2n
punt).

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
identificatives de la vostra sol·licitud s'inclouran en el fitxer denominat "Padró Municipal d’Habitants", del qual és responsable
l'Ajuntament, amb les finalitats d’inscriure la residència al municipi i actualitzar els moviments padronals. Les dades es poden
comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística o ens autoritzats i interessats/des en el procediment. Així mateix, podeu exercir els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant registre presencial/electrònic a l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08192
Sant Quirze del Vallès. www.santquirzevalles.cat)

Plaça de la Vila, 1
Tel. 937216800

08192 Sant Quirze del Vallès

Fax 937212177

NIF P0823800H

oac@santquirzevalles.cat

www.santquirzevalles.cat

