
 

 

 
 
 
 

SOL.LICITUD INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
 

Domicili on es demana l’empadronament: 
 

 

HABITANT 1 

Nom i cognoms:   ARRIBADA AL MUNICIPI 

País naixement :  Causa: 

Municipi naixement:  País procedència:  

Província naixement:  Municipi procedència:  

Dia/mes/any naixement: Província procedència : 

Núm. DNI/NIE/PASSAPORT: 

Estudis acadèmics:  
 

HABITANT 2 

Nom i cognoms:   ARRIBADA AL MUNICIPI 

País naixement :  Causa: 

Municipi naixement:  País procedència:  

Província naixement:  Municipi procedència:  

Dia/mes/any naixement: Província procedència : 

Núm. DNI/NIE/PASSAPORT: 

Estudis acadèmics:  
 

HABITANT 3 

Nom i cognoms:   ARRIBADA AL MUNICIPI 

País naixement :  Causa: 

Municipi naixement:  País procedència:  

Província naixement:  Municipi procedència:  

Dia/mes/any naixement: Província procedència : 

Núm. DNI/NIE/PASSAPORT: 

Estudis acadèmics:  



 

 

 
Dades a l'efecte de notificacions 
Mitjà de notificació:         Notificació electrònica               Notificació postal 
Adreça postal: 
 
 
Codi postal: 
 

Municipi: Província: 
 
 

Correu electrònic: 
 
 

Mòbil: 
 

 
 
Documentació per alta padró d’habitants o canvi de domicili 
MAJOR D’EDAT: 
DOCUMENTACIÓ 
IDENTIFICATIVA 
(original i vigent) 

PROPIETARI DE 
L’HABITATGE 

LLOGATER DE 
L’HABITATGE 

HABITATGE D’UNA 
TERCERA 
PERSONA 

HABITATGE 
PROPIETAT 
SOCIETAT 

TRÀMIT 
REALITZAT 
TERCERA 
PERSONA 

-DNI 
-Targeta d’identitat 
C.E. 
-NIE 
-Passaport  
-Carnet de conduir 
espanyol. 

-ESRIPTURA 
(original) 
 
Ó 
-Rebut IBI 
 

-CONTRACTE DE 
LLOGUER (Original i 
vigent) 

-AUTORITZACIÓ 
signada 
-DOCUMENTACIÓ 
IDENTIFICATIVA 
(original i vigent) 
-DNI 
-Targeta d’identitat 
C.E. 
-NIE 
-Passaport 
-Carnet de conduir 
espanyol. 

-Poder del 
representant legal 
de la Societat 
(original) 
-AUTORITZACIÓ 
signada 

-AUTORITZACIÓ 
signada 
-DOCUMENTACIOÓ 
IDENTIFICATIVA 
(original i vigent) 
DNI 
-Targeta d’identitat 
C.E. 
-NIE 
-Passaport  
-Carnet de conduir 
espanyol. 
 

 
Documentació per alta padró d’habitants o canvi de domicili 
MENOR D’EDAT 
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA 
MENOR 
(original i vigent) 

DOCUMENTACIÓ DELS PROGENITORS DOCUMENTACIÓ DE PERSONES QUE NO 
SON PROGENITORS 

-Llibre de família. 
-Certificat de naixement. 

-DOCUMENTACIOÓ IDENTIFICATIVA 
(original i vigent) 
DNI 
-Targeta d’identitat C.E. 
-NIE 
-Passaport  
-Carnet de conduir espanyol. 

-AUTORITZACIÓ DELS PROGENITORS 
(signada) 
-DOCUMENTACIOÓ IDENTIFICATIVA 
(original i vigent) 
DNI 
-Targeta d’identitat C.E. 
-NIE 
-Passaport  
-Carnet de conduir espanyol. 
SENTÈNCIA  de tutela o acolliment o informe 
de l’assistenta social. 

 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
Finalitat: deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, 
còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les 
actuacions. 
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD). 
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.  
> Trobareu més informació a l’adreça [http://www.labisbal.cat/ca/politica-de-proteccio-de-dades.html) 

 

http://www.labisbal.cat/ca/politica-de-proteccio-de-dades.html

