Ajuntament dels Pallaresos
SOL·LICITUD DE CANVI DE MUNICIPI I ALTA AL PADRÓ D’HABITANTS (MENOR D’EDAT)

Nom

Cognoms

DNI/NIE

En representació del/la menor:
DADES PERSONALS
Nom

Cognoms

DNI/NIE

Domicili
Codi postal
43151
Telèfon

Municipi
Els Pallaresos
Mòbil

Província
Tarragona
Adreça electrònica

EXPOSO
[ ] Que trasllado la meva residència del municipi de ____________________a Els Pallaresos.
[ ] Que per naixement o adopció.
SOL·LICITO
Que se’m concedeixi la residència i l’alta en el Padró d’habitants del municipi dels Pallaresos
segons les dades que consigno a tal fi en el full padronal adjunt.
DATA I SIGNATURA
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que
accepto les condicions particulars expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit
aquesta sol·licitud.
Els Pallaresos, ______ de/d’ ____________________ de 20____.

Signatura:

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR
Dades personals:
-El document d’identificació de la persona sol·licitant: DNI, Targeta d’identitat comunitària i el
certificat NIE, targeta NIE o passaport en vigor.
-En el cas que realitzi el tràmit una persona diferent de la persona interessada, document de
representació acompanyat del document d’identificació de les dues persones.

Dades personals en cas de fills menors:
-Còpia de la sentència de separació on consti la custòdia de fill/a si els pares estan separats.
-Original i fotocòpia del llibre de família i una autorització per escrit dels dos pares, amb la
fotocòpia del seu document d’identitat o, en el seu cas, el document legal de la guàrdia i
custodia, per empadronar menors amb altres persones que no siguin els seus pares.
-Original i fotocòpia del llibre de família, si el menor s’empadrona amb els pares.
-Annex declaració responsable
Dades del domicili si l’habitatge és de propietat:
Document que acrediti feafentment la propietat de la vivenda (escriptura de compravenda,
nota simple del registre de la propietat, rebut d’IBI, aigua o llum, etc.)
Dades del domicili si l’habitatge és en règim d’arrendament:
-Original i fotocòpia del contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a
arrendatària.
-Còpia de document acreditatiu del dipòsit de les fiances corresponents emès per l’INCASOL.

Dades del domicili en altres casos:
Si la persona interessada no és titular, autorització del titular de l’habitatge, fotocòpia del
document d’identificació del titular i document que acrediti feafentment la propietat de la
vivenda.

AVÍS LEGAL
“Les dades de caràcter personal que ens heu proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer
responsabilitat de l’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Oficina d’Atenció Ciutadana”.

