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Registre General 

Data 

Núm. entrada 

                               CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ MUNICIPAL
Sol·licitant 
Nom i cognoms NIF/NIE

Adreça electrònica Telèfon

      Home            Dona
Domicili Municipi Codi Postal

EXPOSO:
Que amb motiu del canvi de domicili              

SOL·LICITO:

La baixa al padró d'habitants del domicili següent:
Tipus via:                       Nom de la via:
Núm.                escala            pis               porta
i, a la vegada,
L'alta al padró d'habitants al domicili següent:
Tipus via:                       Nom de la via:
Núm.               escala             pis               porta

Persones afectades:
1. Nom i cognoms                                                                                             DNI/NIE
2. Nom i cognoms                                                                                             DNI/NIE
3. Nom i cognoms                                                                                             DNI/NIE
4. Nom i cognoms                                                                                             DNI/NIE
5. Nom i cognoms                                                                                             DNI/NIE

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 un dels dos supòsits)
                       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

Tortosa,          d’/de                         de 

ALCALDIA, AJUNTAMENT DE TORTOSA

 Signatura del sol·licitant i de les persones afectades 

De conformitat amb l'article 5,1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LODP), us informem que les dades de caràcter personal que ens  
faciliteu a través d'aquesta sol·licitud s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Padró municipal d'habitants”, la finalitat del qual és acreditar la residència, domicili i dades de família, i al fitxer  
de titularitat municipal “Registre i gestió administrativa”, la finalitat del qual és recollir les dades d'entrada i sortida de documents i la gestió administrativa. Les dades de caràcter personal que us  
demanem són absolutament necessàries per a gestionar adequadament la vostra sol·licitud, per tant és obligatori que empleneu els camps oportuns perquè, si no ho feu, no podrem atendre  
degudament la vostra sol·licitud. Els sol·licitants les dades dels quals siguin objecte de ser tractades podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes  
establerts per la LOPD, adreçant una sol·licitud per escrit acompanyada d'una fotocòpia del document nacional d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1  43500 Tortosa .

Plaça Espanya, 1 u43500 Tortosa uT 977 58 58 00 u F 977 58 58 52 uinfo@tortosa.cat u www.tortosa.cat
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