
AJUNTAMENT 
LA NOU DE GAIÀ

SOL·LICITUD D'ALTA PADRÓ HABITANTS

DADES PERSONALS

NOM PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM DNI

DOMICILI

POBLACIÓ CODI POSTAL

TELÈFON FAX E-MAIL

EN REPRESENTACIÓ DE (SI CAL)

NIF/CIF DOMICILI SOCIAL

POBLACIÓ CODI POSTAL

TELÈFON FAX E-MAIL

EXPOSO:

1.- Que visc habitualment en aquest municipi en la modalitat de:

2.- Que no figuro en el seu Padró d’habitants, constant empadronat fins ara:

3.- Que estic conforme perquè es procedeixi a la baixa al padró d’habitants en el qual consto
empadronat fins ara, en el supòsit que existís.

4.- Que el meu nivell d’estudis és:

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa la
persona interessada que les seves dades s'incorporaran al fitxer automatitzat del padró d'habitants, responsabilitat de
l'Ajuntament de la Nou de Gaià, amb la finalitat de fer l'empadronament, la identificació dels habitants del municipi i els

administracions que ho requereixin per a l'exercici de les seves competències. Us informem que podeu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'Ajuntament de la Nou de Gaià (C/Castell, 5 43763 La Nou de Gaià,

•         Propietari de l’habitatge. (Cal adjuntar còpia escriptura).
•         En règim de lloguer. (Cal adjuntar contracte de lloguer o autorització del propietari).
•         Altres.

•         Municipi d’Espanya:

•         País Estranger:

procediments administratius relaciontas. Les vostres dades es cediran a l'INE, l'AEAT, la Seguretat Social i a d'altres

Telf: 977655257, Fax: 977655476, Email: aj.noudegaia@altanet.org).



Que, d'acord amb el que exposat, se'm concedeixi l'alta al Padró d'habitants municipal, i la conseqüent baixa al municipi de:

Que   si  /  no  s'expedeixi certificat d'empadronament.

La Nou de Gaià, de de 20  .

Signatura

DOCUMENTS QUE S'APORTEN:

Conforme (el funcionari del Registre)

DADES COMPLEMENTÀRIES (a omplir pel/pels sol·licitants)

PRIMER SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS NIF/PASS/T.RESID.

POBLACIÓ I PROVINCIA O PAÍS DE NAIXEMENT

DATA DE NAIXEMENT NOM DEL PARES

NIVELL D'ESTUDIS

SEGON SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS NIF/PASS/T.RESID.

POBLACIÓ I PROVINCIA O PAÍS DE NAIXEMENT

DATA DE NAIXEMENT NOM DEL PARES

NIVELL D'ESTUDIS POBLACIÓ ANTERIOR (ALTA PADRÓ)

Com a sol·licitant declaro sota la meva responsabilitat que les dades que s'han inclòs son certes, i demano que en
consideració als fets exposats i a les raons exposades s'atengui la petició formulada.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa la
persona interessada que les seves dades s'incorporaran al fitxer automatitzat del padró d'habitants, responsabilitat de
l'Ajuntament de la Nou de Gaià, amb la finalitat de fer l'empadronament, la identificació dels habitants del municipi i els

administracions que ho requereixin per a l'exercici de les seves competències. Us informem que podeu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'Ajuntament de la Nou de Gaià (C/Castell, 5 43763 La Nou de Gaià,

IL·LM. SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ

·         NIT/PASS/TARJETA RESIDÈNCIA.
·         Escriptura de propietat
·         Altres a especificar.

POBLACIÓ 
ANTERIOR (ALTA 
PADRÓ)

procediments administratius relaciontas. Les vostres dades es cediran a l'INE, l'AEAT, la Seguretat Social i a d'altres

Telf: 977655257, Fax: 977655476, Email: aj.noudegaia@altanet.org).
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