REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

SOL·LICITUD ALTA PADRÓ
Document Identitat: __________________________________________________________________
Nom i cognoms: ____________________________________________________________________
Data naixement: ____/____/______

Sexe: ☐ Masculí

☐ Femení

Lloc de naixement
Municipi: ____________________ Província: ____________________ País: ____________________
Nivell d’estudis: _____________________________________________________________________
Telèfons: __________________ Correu electrònic: _________________________________________
Sol·licito l’alta al padró d’habitants d’aquest municipi
Dades de l’empadronament:
Domicili: __________________________________________________________________________
Municipi i província de procedència: ________________________ / ___________________________
Districte: ________________ Secció: ________________ Full: _______ (a omplir per l’administració)
Declaració jurada de la custòdia
Declaro sota jurament o promesa que, en data d’avui, els menors d’edat que es relacionen, estan
sota la meva tutela legal.
Autorització del titular de l’habitatge com a propietari i llogater:
(si no és el mateix que el sol·licitant)
Propietari de l’habitatge
Nom del titular: _____________________________________________________________________
Document Identitat: ____________________________Telèfon: _______________________________
Autoritzo a empadronar-se en el domicili esmentat les persones relacionades.
Signatura del propietari de l’habitatge.

Propietari del contracte de lloguer
Nom del titular: _____________________________________________________________________
Document Identitat: ____________________________Telèfon: _______________________________
Autoritzo a empadronar-se en el domicili esmentat les persones relacionades.
Signatura del propietari del contracte de lloguer.
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Documentació que s’acompanya (original i fotocòpies)
Document acreditatiu d’identitat individual:
DNI, NIE o passaport
En cas de menors d’edat /incapacitats:
Llibre de família menors de 14 anys sense DNI.
Sentència de custòdia en cas de pares separats.
Documentació de tutela o curatela

Documentació que s’acompanya (original i fotocòpies)
Document que habilita a ocupar l’habitatge:
En cas de propietat:
Últim rebut de l’IBI
Escriptura de compra-venta (pàgines on consta el nom del propietari i l’adreça de l’habitatge)
Autorització per ocupar l’habitatge
En cas de contracte de lloguer:
contracte de lloguer (s’acompanyarà amb l’últim rebut de lloguer o subministrament de serveis
bàsics (llum, aigua, gas...)
**En cas de no constar al contracte de lloguer es necessitarà l’autorització expressa del propietari de
l’habitatge**

Agramunt, a _________________ de __________________________________ de 20 ____________
Signatura

“Us informem que d’acord amb el que disposa l’art. 5 Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
que les vostres dades personals recollides en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Agramunt,
anomenat Padró d’Habitants. Per a la gestió del mateix, les vostres dades podran ser cedides a l’INE i a altres administracions amb
competència en la matèria. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu certificat a la Plaça de
l’Església, 1, 25310 d’Agramunt.“ De conformitat amb el que disposa l’article 16.1 , 2n paràgraf, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, la inscripció al Padró Municipal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent haurà de
ser objecte de renovació periòdica cada dos anys. El transcurs del termini assenyalat serà causa per acordar la caducitat de la inscripció,
sempre que l’interessat no hagués procedit a la renovació”.
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