Padró municipal d'habitants

Full d'inscripció o modificació

A complimentar per l'Ajuntament
Domicili: ____________________________________________________________ Núm.:____ Lletra:_____ Bloc:_____
Esc.:_____ Planta:_____ Porta:____ Nucli Agregat:______________
Nº1

Sexe:

Província: Lleida
Nucli/Disseminat: NUCLI
Districte: 01
Secció: 001

Municipi: Llavorsí
Entitat col·lectiva: 00
Entitat Singular:
Inscripció (NHOP):

Nº document identitat/ Certificat registre

Causa de la inscripció/modificació

DNI:___

Canvi residència:___ Omissió:___ Naixement:___
Canvi domicili:___ Dades personals:___

Data naixement (dia, mes, any):_____/_____/_________
Nom:_______________________________ Home:____

PASSAPORT:___

NIE:___

Província de naixement:__________________________
___________________________________

Dona:_____

Nº:: _______--_________________________--_______
Municipi o país de naixement:_____________________

Si es tracta d'un canvi de residencia, indicar;
Municipi/Consolat de procedència:____________________________

Cognoms:___________________________
Nacionalitat:___________________________

Nivell d'estudis: _________________________________

Telèfon:_______________________________

Correu electrònic:________________________________

___________________________________

Nº2

Província/País de procedència:________________________________

Sexe:

Nº document identitat/ Certificat registre

Causa de la inscripció/modificació

DNI:___

Canvi residència:___ Omissió:___ Naixement:___
Canvi domicili:___ Dades personals:___

Data naixement (dia, mes, any):_____/_____/_________
Nom:_______________________________ Home:____

PASSAPORT:___

NIE:___

Província de naixement:__________________________
___________________________________

Dona:_____

Nº:: _______--_________________________--_______
Municipi o país de naixement:_____________________

Si es tracta d'un canvi de residencia, indicar;
Municipi/Consolat de procedència:____________________________

Cognoms:___________________________
Nacionalitat:___________________________

Nivell d'estudis: _________________________________

Telèfon:__________________________________

Correu electrònic:________________________________

___________________________________

Nº3

Província/País de procedència:________________________________

Sexe:

Nº document identitat/ Certificat registre

Causa de la inscripció/modificació

DNI:___

Canvi residència:___ Omissió:___ Naixement:___
Canvi domicili:___ Dades personals:___

Data naixement (dia, mes, any):_____/_____/_________
Nom:_______________________________ Home:____

PASSAPORT:___

NIE:___

Província de naixement:__________________________
___________________________________

Dona:_____

Nº:: _______--_________________________--_______
Municipi o país de naixement:_____________________

Si es tracta d'un canvi de residencia, indicar;
Municipi/Consolat de procedència:____________________________

Cognoms:___________________________
Nacionalitat:___________________________

Nivell d'estudis: _________________________________

Telèfon: _____________________________________

Correu electrònic:________________________________

___________________________________

Nº4

Província/País de procedència:________________________________

Sexe:

Nº document identitat/ Certificat registre

Causa de la inscripció/modificació

DNI:___

Canvi residència:___ Omissió:___ Naixement:___
Canvi domicili:___ Dades personals:___

Data naixement (dia, mes, any):_____/_____/_________
Nom:_______________________________ Home:____

PASSAPORT:___

NIE:___

Província de naixement:__________________________
___________________________________

Dona:_____

Nº:: _______--_________________________--_______
Municipi o país de naixement:_____________________

Si es tracta d'un canvi de residencia, indicar;
Municipi/Consolat de procedència:____________________________

Cognoms:___________________________
Nacionalitat:___________________________

Nivell d'estudis: _________________________________

Telèfon: _____________________________________

Correu electrònic:________________________________

___________________________________

Província/País de procedència:________________________________

Autorització com a propietari/ària de l'habitatge.____

Inscripció per canvi de residència u
omissió.
Autorització de persones empadronades ( per inscripcions on en el mateix
La inscripció en el Padró d'aquest municipi
habitatge ja figuren persones inscrites).____
implicarà la baixa automàtica de qualsevol
inscripció padronal en un altre municipi o
Jo_____________________________________amb DNI____________________. Registre de Matrícula Consular, en el cas
de que existeixi, anterior a la dada de
Autoritza la inscripció en el mateix habitatge
sol·licitud.
de la/es persona/es relacionada/es en la fulla.

Sol per estrangers sense autorització de
residencia permanent.
De conformitat amb lo disposat en l'art. 16.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Regim Local, la inscripció en el Padró
municipal dels estrangers no comunitaris sense
autorització de residencia permanent haurà de ser
objecte de renovació periòdica cada dos anys.

Signatura de tots els majors d'edat que s'inscriuen en al fulla.

A complimentar per l'Ajuntament.
Data de la recepció de la fulla.

Nº total de persones inscrites en aquesta
fulla:

DECRET D'ALTA:
Atesa la present sol·licitud QUE ES PROCEDEIXI A L'ANOTACIÓ D'AQUESTA ALTA AL CORRESPONENT FULL D'EMPADRONAMENT I/O ALS REGISTRES
INFORMÀTICS I ES TRAMETI COMUNICACIÓ AL MUNICIPI D'ORIGEN DINS ELS TRAMETI COMUNICACIÓ AL MUNICIPI D'ORIGEN DINS ELS DEU
PRIMERS DIES DEL MES SEGÜENT AL D'HAVER-SE REGISTRAT LA SOL·LICITUD I ES DONI COMTE A L'INE.

L'Alcalde

Davant meu,
El Secretari

Llavorsí a, ________ de _______________________________de ____________.
En acompliment de l'article 6 de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre), l'informem que les dades que ens remeti en aquesta instància
s'utilitzaran exclusivament per atendre la seva petició es tractaran de manera confidencial i no seran cedides a tercers excepte en el supòsits establerts en la normativa de protecció de dades. Vostè podrà
exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, adreçant-se al correu electrònic: ajuntament@llavorsi.ddl.net

