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Espai reservat per al Registre d’Entrada
Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00

ALTA, CANVI DE DOMICILI O MODIFICACIÓ DE DADES AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI / NIE / Passaport

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Escala

Pis

Porta

Telèfon

AUTORITZACIONS (Si escau)
DNI / NIE / Passaport

Autoritzo a gestionar les inscripcions, canvis padronals i obtenir els justificants.
Nom i cognoms:

Signatura autoritzant tramitació

DADES PER A NOTIFICACIONS
Les persones jurídiques i altres col·lectius establerts a l’article 14 resten obligats a comunicar-se per mitjans electrònics
amb l’Administració, en compliment de la Llei 39/2015.

w w w . s a n t q u i r z e v a l l e s . ca t

Nom i cognoms

Per a persones físiques: En cas d’haver autoritzat prèviament a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a notificar
electrònicament qualsevol tràmit o procediments del qual sigui part interessada o implicada, no cal tornar a indicar les dades
per a notificacions.
Marqueu només un canal

Adreça electrònica

Notificació
electrònica

Telèfon mòbil

Correu Postal

Si seleccioneu notificació electrònica rebreu un correu electrònic per accedir a la plataforma de notificació e-Notum, mitjançant la qual,
se us notificarà electrònicament qualsevol acte que es derivi d’aquest tràmit. Una vegada transcorreguts els 10 dies establerts a
l’article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb
l’esmentat article, a tots els efectes s'entendrà notificada.

NO dono el meu consentiment per consultar les dades necessàries d’altres administracions, admeses al Catàleg de
dades Interoperables, per a la resolució d’aquest tràmit.
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EXPOSICIÓ I PETICIÓ (MARQUEU LA CASELLA CORRESPONENT)
ALTA O CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ D’HABITANTS
Procedent d’un altre municipi (ACR)
Procedent de l’estranger (ACR)
Canvi de domicili a Sant Quirze del Vallès (CD)
Sol·licito el canvi de residència i la inscripció al full padronal del domicili de referència i, si escau, amb les
persones relacionades, així com poder actualitzar les dades personals següents:
Dades del nou domicili de residència:
Domicili (via)

Núm.

Escala

Pis

Porta

Relació de persones a inscriure: *(Els majors de 18 anys, llevat del sol·licitant, cal que aportin la signatura en l’Annex I)
Les dades següents, de cada persona a inscriure, s’han d’emplenar obligatòriament per poder fer les altes, o canvi de domicili.

Cognoms i nom (dades del sol·licitant)
Data de naixement

Municipi o país de procedència

Document identitat

Nivell d’estudis

Seleccioneu nivell d'estudis
Cognoms i nom

Municipi o país de procedència

Data de naixement

Document identitat

Nivell d’estudis

Seleccioneu nivell d'estudis
Cognoms i nom

Municipi o país de procedència

Data de naixement

Document identitat

Nivell d’estudis

Seleccioneu nivell d'estudis
Cognoms i nom

Municipi o país de procedència

Data de naixement

Document identitat

Nivell d’estudis

Seleccioneu nivell d'estudis
Cognoms i nom

Municipi o país de procedència

Data de naixement

Document identitat

Nivell d’estudis

Seleccioneu nivell d'estudis
Cognoms i nom

Municipi o país de procedència

Data de naixement

Document identitat

Nivell d’estudis

Seleccioneu nivell d'estudis
MODIFICACIÓ DE DADES PERSONALS (MPE)
(Cal estar prèviament empadronat/da o inscrit/a en aquest municipi)
Nom
Data naixement

1r Cognom

2n Cognom

Lloc naixement

Sexe
Home /

DNI / NIE / Pass. / NIF
Nivell d’estudis

Nacionalitat

Dona

Telèfon
Altra dada

Seleccioneu nivell d'estudis

2/5

Document editable per pantalla

Esborrar formulari

Imprimir formulari

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Per a totes les sol·licituds d’alta o canvi de residència:
Document acreditatiu d'identitat individual:
− Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
− Estrangers dels estats membres de la Unió Europea: passaport, document d’identitat del país d’origen i
certificat d’inscripció en el Registre d’Estrangers (RCE).
− Estrangers de la resta països: passaport o targeta d'estranger o resident (NIE).
Documentació que habiliti a ocupar l’habitatge:
− Contracte públic o privat: compravenda, arrendament o altres.
− Escriptura de propietat, de drets reals d’usdefruit, ús o habitació.
− Autorització del titular de l’habitatge, acompanyada del seu document acreditatiu d’identitat.
− Certificat del Registre de la Propietat.
− Contractes de subministraments de serveis de llum elèctrica, gas o aigua.
− Certificat del responsable del centre per a empadronaments en habitatges col·lectius.
En el cas que l’alta integri altres persones:
Majors d’edat: *(Cal signatura de cada persona en l’Annex I)
− Document acreditatiu d’identitat individual i autorització si escau.
Menors d’edat, segons els casos:
− Llibre de família o certificat literal de naixement.
− Sentència judicial de separació o divorci o conveni regulador on consti l’anotació de la guarda i custodia
dels menor (original i fotocòpia per compulsar) o en el seu defecte model de declaració.
− Autorització de consentiment d’empadronament dels pares si un o ambdós no s’empadronen junt amb el
menor, acompanyada de la fotocòpia del document acreditatiu d’identitat.
− Document de la tutela o curatela del menor.
Incapacitats legals:
− Document de l’acceptació de la tutela legal
Per a sol·licituds de canvi de dades personals:
Certificat literal del registre civil
Llibre de família
Títol acadèmic o resguard dels drets d’expedició del títol
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AUTORITZACIÓ PER OCUPAR L’HABITATGE (Si escau)
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / Pass. / NIF

Autoritzo l’ocupació en el domicili assenyalat en l’apartat “exposició i petició”, en qualitat de:
P Persona empadronada al domicili de residència
e
r Propietari/ària
s
o
n
a

Llogater/a
Responsable d’un habitatge col·lectiu

e
m
p
a
d
r
Signatura de la persona que autoritza
o
n
Lloc
Data
a
d
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades i
a
documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els criteris

Signatura del sol·licitant

següents:
a
Finalitat:
registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius
del
l cens d’habitants del municipi i els moviments padronals de l’Institut Nacional
d’Estadística.
Drets:
podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així
d
com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Plaça de
laoVila, 1, 08192) o per registre electrònic al web municipal: www.santquirzevalles.cat
m
Informació
addicional: podeu consultar l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals

i
c
i
l
i

d
e
r
e
s
i
d
è
n
c
i
a
.
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ANNEX I. FULL DE SIGNATURES
* Les persones a inscriure (llevat del sol·licitant) que siguin majors de 18 anys cal que aportin aquí la seva
signatura.
Signatura
Cognoms i nom

Document identitat

Cognoms i nom

Document identitat

Cognoms i nom

Document identitat

Cognoms i nom

Document identitat

Cognoms i nom

Document identitat

Signatura

Signatura

Signatura

Signatura
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