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Ajuntament de ESPLUGUES DE LLOBREGAT ( BARCELONA )

Full 1 de 2

Tipus Via

Número

Informació voluntaria (*)

A emplenar per l'Ajuntament

Nom de la Vía

Número s.

Km

Hm

Bloc

Portal

Escala

Autoritzem als majors d'edad empadronats en aquest full per comunicar a l'Ajuntament

Planta

Porta

Teléfon

Important: Abans d'emplenar aquest imprès llegiu les instruccions al dors

les futures variacions de les nostres dades i obtenir certificats o volants d'empadronament
Núm. ordre

2016-073 v.0522

Full d'inscripció o modificació

Padró Municipal

Home

Nom

Data naixement

Provincia de naixement

Provincia:

8

Municipi:

77

Dona
2o Cognom

Inscripció (NHOP):

Secció:

Illa:

Entidad col·lectiva:

Codi de Via:

Passaport

NIE

eMail

Informació Voluntária (*)
SI

Telèfon

NO

Si es tracta d'un canvi de resìdència, indiqueu:
Municipi / Consulat de procedència

Nº

Provincia / País de procedència

Passap.

País de nacionalidat

Núcli / Disseminat:
Tipus d'habitatge:

Municipi o país de naixement

1er Cognom

Cod. pseudovia:

Districte:

Nº Document Identitat/Certifcat Registre
DNI

Entidad singular:

Nivell d'estudis acabat:(Vegeu codis en el revers)

Núm. ordre

Home

Nom

Data naixement

Provincia de naixement

Nº Document Identitat/Certifcat Registre
DNI

1er

Cognom

NIE

SI

Telèfon

NO

Municipi / Consulat de procedència

Nº

Provincia / País de procedència

Passap.

País de nacionalidat

Cognom

Informació Voluntária (*)

Si es tracta d'un canvi de residència, indiqueu:

Municipi o país de naixement
Dona

2o

Passaport

eMail

Nivell d'estudis acabat:(Vegeu codis en el revers)

Núm. ordre

Home

Nom

Data naixement

Provincia de naixement

Nº Document Identitat/Certifcat Registre
DNI

1er

Passaport

NIE

Dona

SI

NO

Municipi / Consulat de procedència

Nº

Provincia / País de procedència

Passap.

País de nacionalitat

2o Cognom

Informacio Voluntaria (*)

Telèfono
Si es tracta d'un canvi de residència, indiqueu:

Municipi o país de naixement

Cognom

eMail

Nivel d'estudis acabat:(Vegeu codis en el revers)

Núm. ordre

Home

Nom

Data de naixement

Provincia de naixement

Nº Document Identitat/Certifcat Registre
DNI

Passaport

Dona

Informació Voluntaria (*)
SI

Telèfono

NO

Municipi / Consulat de procedència

Nº
País de nacionalitat

2o Cognom

eMail

Si es tracta d'un canvi de residència, indiqueu:

Municipi o país de naixement

1er Cognom

NIE

Provincia / País de procedència

Passap.
Nivell d'estudis acabat:(Vegeu codis en el revers)

Autorizació del titular de l'habitatge
El/La autorizant
AUTORITZA la inscripció a l'habitatge de la/es persona/es relacionada/es en aquest full
Signatura dels majors d'edat que s'inscriuen en aquest full

En ESPLUGUES DE LLOBREGAT a

Inscripció per canvi de residència o omissió
La inscripción en el Padró d'aquest municipi implicarà
la baixa automàtica de qualsevol inscripció padronal en
un altre municipi o Reg. de Matrícula Consular, en el
cas que existeixi, anterior a la data de la sol·licitud.

Solament per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent
De conformitat amb el que disposa l'article 16.1, de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
la inscripció en el Padró Municipal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent haurà de
de ser objecte de renovació periódica cada dos anys. El transcurs de termini assenyalat serà causa per acordar la
caducitat de la inscripció, sempre que l'interessat no hagués procedit a tal renovació.

De conformitat amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, la presentació d'aquesta sol·licitud comporta el consentiment de la persona interessada als efectes que
l'administració municipal pugui realitzar les consultes o obtenir el documents que ja constin en qualsevol administració pública que puguin
ser rellevants en relació amb l'expedient en tràmit, electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant consulta a les
plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte.
Si la persona interessada no desitgés atorgar el consentiment indicat caldrà que expressi formalment la seva oposició mitjançant instància.

Nº total de persones
inscrites en el full

A emplenar per l'Ajuntament
Data de recepció del full

En compliment de la normativa vigent en materia de protecció de dades, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, com a Responsable del Tractament de les dades personals presents en aquest formulari, un informa de que aquestes serán utilitzades
per a la gestió del padró municipal. Podeu exercir els vostres drets d'acces, rectificació, supresió, limitació i portabilitat davant el Responsable de Tractament en la següent direcció: Pl Sta. Magdalena 5-6 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.
En cas de considerar que no s'han atés de forma correcta els seus drets, pot contactar amb la Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.gencat.cat Per a més informació en materia de protecció de dades pot contactar amb el Delegat
de l'Ajuntament d' Esplugues de Llobregat en la següent adreça: dpd@esplugues.cat

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 5-6. CP 08950, NIF P0807600B, Telèfon 93 371 33 50 Fax 93 372 29 10 ajuntament@esplugues.cat

Full 2 de 2
Normativa legal
Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i Reglament de Població i Demarcació Territorial
de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1690/1986 d'11 de juliol.

2016-073 v.0522

Instruccions per emplenar el full
Escrigui en lletres majúscules, indicant amb claredat totes les dades que corresponen a cadascuna de les persones
que s'inscriuen en el full.
8

Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi on resideix
habitualment. Els qui visquin en més d'un municipi s'inscriuran en el qual resideixin durant més temps a l'any.

- El nom i els cognoms es transcriuran de la mateixa manera que figuri en el seu document d'identitat.
- Per a l'emplenament del Nivell d'Estudis acabats es 77
consignarà el certificat o títol escolar o acadèmic que es
posseeixi mitjançant el codi corresponent de la taula de Codis de Nivell d'Estudis.
El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seves dades
- Empleni la causa de la inscripció/modificació:
1. Si se sol·licita la inscripció per trasllat de residència, marqui amb ics (x) la casella "Canvi de Residència", i
constitueixen prova de la residencia en el municipi i del domicili habitual en el mateix i son utilitzats per a
indiqueu la provincia i el municipi de procedència. Si escau de l'estranger. Indiqueu el país i, si escau, el consolat espanyol on
l'actualització del Cens Electoral
estava inscrit.
Els veïns han de comunicar les variacions en les seves dades d'inscripció, especialment els canvis de domicili dins del 2. Si es tracta de la inscripció d'una persona que no estigués empadronada o que desconegués el municipi de la seva anterior
inscripció padronal, marqui amb ics (x) la casella "Alta per Omissió".
terme municipal.
3. Per a la inscripció de nounats, marqui amb ics (x) la casella "Naixement".
Els menors d'edat no emancipats i els majors incapacitats han de figurar empadronats amb els pares que tinguin 4. En el cas de canvi de domicili dins d'aquest municipi, marqui amb ics (x) la casella "Canvi de domicili".
el seu guarda o custòdia o, en defecte d'això, amb els seus representants legals, excepte autorització per 5. Si es modifica alguna de les dades personals de la inscripció marqui amb ics (x) la casella "Dades personals".
escrit d'aquest per residir a un altre domicili.
- Autorització de persona empadronada. Aquest apartat s'emplenarà quan en l'habitatge figurin altres persones
El termini màxim per resoldre l'empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitud, segons
empadronades. L'autorització haurà de signar-se per alguna persona major d'edat inscrita que disposi de títol acreditatiu de la
l'establert en
possessió efectiva de l'habitatge (propieta, lloguer...).
l'article 42.3 de la Llei 30/1982, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i
- La fulla ha de ser signada per totes les persones majors d'edat inscrites en la mateixa.
del Procediment Administratiu Comú.
- Empleni la casella "Nombre total de persones inscrites en aqueta fulla per garantir la inalterabilitat dels espais que
Les dades del Padró municipal podran ser cedits de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de
hagin pogut quedar en blanc.
dades, podent exercir l'interessat els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Ajuntament,
- Si té algun dubte, consulti amb l'Ajuntament.
tot la qual cosa s'informa en complment de l'article5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre , de Protecció
- AVIS IMPORTANT: LA FALSEDAT EN LES DADES DECLARADES POT SER CONSTITUTIVA DE DELICTE.
de Dades de Caràcter Personal.

Codis de Nivell d' Estudis

Documentació a presentar per realitzar la inscripció/modificació

00. Es consignarà aquest codi per a menors de 16 anys.

Fulla padronal emplenada i signada.

11. No sap llegir ni escriure.

Documentació acreditativa de la identitat:
Espanyols: DNI (Obligatori per a majors de 14 anys) o Llibre de Familia o Certificat de naixement per a menors de 14 anys que
no disposin de DNI.

21. Sense estudis.
22. Ensenyament Primari incomplet. Cinc cursos d'EGB o equivalent o Certificat d'Escolaritat o equivalent.
31. Batxiller Elemental. Graduat Escolar. EGB completa. Primària completa. ESO. FPB.
32. Formació Professional de Primer Grau. Formació professional de Grau Mitjà. Oficialia Industrial.
41. Formació Professional de Segon Grau. Formació professional de Grau Superior. Mestratge Industrial.
42. Batxiller Superior. BUP. Batxiller LOGSE.
43. Altres titulacions mitjanes (Auxiliar de Clínica, Secretariat, Programador d'informàtica. Auxiliar de vol. Diplomats
en Arts i Oficis, etc.)
44. Diplomats en Escoles Universitàries (Empresarials, Professorat d'EGB, ATS i similars).
45. Arquitecte o Enginyer Tècnic.
46. Llicenciat Universitari. Arquitecte o Enginyer Superior. Grau universitari.
47. Titulats d'Estudis Superiors no Universitaris.
48. Doctorat i Estudis de postgrau o especialització per a Llicenciats. Màster universitari.

Estrangers (majors d'edat, menors nascuts a l'estranger i menors nascuts a Espanya amb més de 3 mesos):
- Ciutadans d'Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtestein, Noruega i Suïssa: Certificat de Registre de Ciutadà de
la Unió, en el qual consta el Nombre d'Identitat d'Estranger (NIE), juntament amb el document acreditatiu de la identitat o
passaport expedit per les autoritats del seu país.
- Resta: Targeta d'identitat d'estranger expedida per les autoritats espanyoles, en la qual consta el Nombre d'Identitat
d'Estranger (NIE) o, en defecte d'aixó, passaport expedit per les autoritats del seu país.
Estrangers menors nascuts a Espanya amb menys de 3 mesos:
- Llibre de Familia o Certificat de naixement expedit per autoritats espanyoles, en cas que no disposin d'un document
d'identificació.
Els documents d'identivació han d'estar en vigor.
Documentació acreditativa de representació de menors i incapacitats.
Menors no emancipats: Llibre de Familia o Certificat de naixement. En casos de separació o divorci, la resolució judicial que
acrediti la seva guarda u custòdia.
Quan se sol·liciti la inscripció d'un menor amb un solament dels seus progenitors, s'ha de presentar l'autorització de l'altre per a
l'empadronament o, en defecte d'això, declaració responsable signada pel qual realitza la sol·licitud de tenir la guarda i custòdia
del menor i capacitat legal suficient per fer la inscripció, segons el model subministrat per l'Ajuntament.
Incapacitats: Resolució judicial que acrediti la representació legal.
Documentació acreditativa del domicili.
- Títol de propietat (Escritura, contracte de compraventa, Nota del Registre...).
- Contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual acompanyat de l'últim rebut de lloguer.
- En cas d'Autorització de persona empadronada, títol acreditatiu de la possessió efectiva de l'habitatge (propietat, lloguer...) a
nom de la mateixa.
Quan s'emplenin o presentin autoritzacións s'acompanyaran dels documents d'identitat dels autorizants.

