
 
 
 

 

 

 

                  SOL.LICITUD  

                            EMPADRONAMENT                        �    ALTA AL PADRÓ D’HABITANTS            

                                                                                                                         �   CANVI DE DOMICILI 

 
 
 
 

 

Adreça empadronament:   
                                           ___________________________________________           43750 – Flix  

 
1. Nom i cognoms:                                                                  
 

DNI/NIE: 

     Data naixement: Estudis:                                                  �Home  � Dona 

CESSIÓ DE DADES:      Amb la signatura d’aquest document  � AUTORITZO     � NO AUTORITZO  a 
l’Ajuntament de Flix a cedir les meves dades personals per a l’expedició de volants i/o certificats col·lectius que 
sol·licitin les persones empadronades al meu domicili. 

   
 

2. Nom i cognoms:                                               
 

DNI/NIE: 

     Data naixement: Estudis:                                                 � Home  � Dona 

CESSIÓ DE DADES:      Amb la signatura d’aquest document  � AUTORITZO     � NO AUTORITZO  a 
l’Ajuntament de Flix a cedir les meves dades personals per a l’expedició de volants i/o certificats col·lectius que 
sol·licitin les persones empadronades al meu domicili. 

 
 

3. Nom i cognoms:                                        
 

DNI/NIE: 

     Data naixement: Estudis:                                                 � Home  � Dona 

CESSIÓ DE DADES:      Amb la signatura d’aquest document  � AUTORITZO     � NO AUTORITZO  a 
l’Ajuntament de Flix a cedir les meves dades personals per a l’expedició de volants i/o certificats col·lectius que 
sol·licitin les persones empadronades al meu domicili. 

 
 

4. Nom i cognoms:                                
 

DNI/NIE: 

     Data naixement: Estudis:                                                 � Home  � Dona 

CESSIÓ DE DADES:      Amb la signatura d’aquest document  � AUTORITZO     � NO AUTORITZO  a 
l’Ajuntament de Flix a cedir les meves dades personals per a l’expedició de volants i/o certificats col·lectius que 
sol·licitin les persones empadronades al meu domicili. 

 
 
EXPOSO: 
Que fins ara constava d’alta al Padró Municipal de ____________________________________________ i ara 
resideixo al municipi de Flix, a l’adreça indicada a l’encapçalament,  i per tant 
 
 
SOL•LICITO:      
� L'alta al padró municipal d'habitants d'aquest municipi.                � Canvi de domicili. 
 

 
 
Dades de contacte.  
Adreça electrònica:                                                                                 Telèfon:  
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
En virtut de l’Article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció de la Llei 4/1996, de 10 de gener, i d’acord 
amb el que estableixen els articles 54 i 70 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, el sotasignat sol·licita la seva inscripció, i la 
dels menors d’edat al seu càrrec, en el Padró Municipal de Flix. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei Orgànica 
14/2003, de 20 de novembre, la inscripció en el Padró Municipal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent haurà de ser objecte 
de renovació periòdica cada 2 anys. El transcurs del termini assenyalat serà causa per acordar la caducitat de la inscripció, sempre que la persona interessada 
no hagi fet la renovació esmentada. 
 
AJUNTAMENT DE FLIX I TOT EL SEU PERSONAL ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL SEGONS L'ESTABLERT EN EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD) I LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD). 
 
El sotasignat autoritza a l’AJUNTAMENT DE FLIX a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i 
informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades: 
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: AJUNTAMENT DE FLIX NIF: P4306100A C/ MAJOR, 18 - 43750 - FLIX (TARRAGONA)      
Telèfon: 977410153 ajuntament@flix.cat 
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic: dpd@flix.cat.  
 
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: Tractarem les dades per atendre i gestionar la seva sol•licitud sobre el Padró d’Habitants i per a la gestió 
administrativa corresponent.  
 
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l'interessat i durant el 
temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 
 
DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per l’AJUNTAMENT DE FLIX i entitats, públiques o privades, necessàries. 
 
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser 
objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça de correu: dpd@flix.cat,  identificant-se 
degudament amb la còpia del D.N.I. i sol·licitant clarament el dret a exercir. 
 

Flix,         de/d'                                       de 20  

Signatura dels sol·licitants / pare, mare o tutor/a legal dels menors: 
1. 

 

2. 3. 4. 

 

Documents aportats: 

Identificació de les persones a empadronar: 
DNI/NIE/passaport/carnet de conduir, original i fotocòpia. 

 
 En el cas de menors d'edat: 

Llibre de família, original i fotocòpia. 
DNI/NIE/passaport/carnet de conduir dels dos progenitors, original i fotocòpia. 
Declaració del responsable de la custòdia, si escau (model intern establert). 

 
Identificació de l'habitatge : 
 
 En el cas d'un habitatge de lloguer: 
 

Contracte de lloguer (registrat per la Cambra de la Propietat Urbana o en les oficines competents que 
estableix la Llei 13/1996, de juliol), original i fotocòpia. 
 

 En el cas d'un habitatge de propietat: (escolliu-ne un dels dos). 
Nota Simple del Registre de la Propietat, amb menys de tres mesos d'antiguitat, original i fotocòpia . 
Escriptura de propietat, amb menys de tres mesos d'antiguitat, original i fotocòpia. 

 
En el cas de voler empadronar alguna persona que no sigui familiar directe.    

Autorització del propietari/ària o del llogater/a (model intern establert). 
 

Per tal de comprovar el nombre màxim de persones que es poden empadronar a l'habitatge caldria aportar, en cas de què 
en els serveis municipals no es disposi de la informació de la superfície de l'habitatge: 

Nota simple del Registre de la Propietat. 
Còpia del contracte de lloguer (amb la dada de la superfície).  
Certificat tècnic o cèdula d'habitabilitat. 
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