
SOL·LICITUD D’EMPADRONAMENT
DADES DEL SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS DNI/NIE/CIF

CPDOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ. ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFON FAX

CORREU ELECTRÒNIC

A l’efecte de notificacions, accepto l’adreça electrònica que figura en aquesta sol·licitud. Així mateix, trio la pràctica de notificació electrònica d’acord amb 
el que es disposa a l’article 41 de la Ley 39/2015, de procediment administratiu comú de les AAPP.

SÍ

EXPOSICIÓ

SOL·LICITEN

DECLAREN

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN

NOM DOCUMENTACIÓ DATA NAIXAMENT PROCEDÈNCIA

Les persones relacionades a continuació

Inscriure’s al padró municipal d’habitants d’aquesta població a l’adreça següent:

A) Identificatius de la indentitat

(en cas d’estrangers no comunitaris)

b) Acreditatius de la residència

Conèixer que, de conformitat amb allò disposat en l’art.16.1.2 paràgraf, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim General Local, la inscripció
en el Padró Municipal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent deuen ser objecte de renovació periòdica cada dos anys. El transcurs 
del termini assenyalat serà motiu per acordar la caducitat de la inscripció, sempre que l’interessat no haguès procedit a la renovació. 

DNI, NIE, passaport en vigor

En cas de menors llibre de família o certificat de naixement

Acreditació de guàrdia i custòdia o declaració responsable 
del progenitor, si és el cas

Autorització de l’altre progenitor segons model normalitzat

Altres

NO

Autorització del propietari o arrendatari

Contracte de lloguer més l’últim rebut

Escriptura de propietat

Rebut de serveis (llum, aigua, IBI urbana)

Altres

La persona sol·licitant DECLARA 
que totes les dades que 
s’inclouen en aquesta sol·licituid 
són certes

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb la signatura de la present, autoritza a que les seves dades de caràcter personal proporcionades en aquest document, siguin 
tractades  i incorporades en el fitxer denominat PADRÓ D’HABITANTS MUNICIPAL responsabilitat de l’Ajuntament de Roda de Berà
La finalitat d’aquest tractament  és la de tramitar la seva petició i donar compliment a la obligació legal. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en el que hi hagi una obligació 
legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. 
Aquestes peticions caldrà que es faci a l’Ajuntament de Roda de Berà, C/ Joan Carles I, 15 Roda de Berà 43883 (Tarragona)O bé per correu electrònic a secretaria@rodadebera.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a 
secretaria@rodadebera.cat

Ajuntament de Roda de Berà. Carrer Joan Carles I, 15 - 43883 - tel 977 657 009 - www.rodadebera.cat

La persona interessada

,                          DE/d’D                                         DE

Firma:


