
SOL·LICITANT        Nom i cognoms_____________________________________________________________________

amb DNI   targeta de residència  passaport  núm. _______________________ telèfon ____________________

amb domicili de notificació ___________________________________________________________________________
del municipi de _________________________________________ província_________________ codi postal_________

Demano es tramiti una  ANA-Alta per naixement   ACR-Alta per canvi de residència   AOM-Alta per omissió

MCD-Canvi de domicili    MPE-Modificació de Dades personals   MCO-Confirmació de residència de NO_ENCSARP

Renovació de la inscripció padronal de ENCSARP    BCR-Baixa per canvi de residència    BDE-Baixa per defunció

Baixa d'un estranger per trasllat a l'estranger, de  les persones indicades i amb relació al domicili següent:

Adreça postal completa
Dirección postal completa

Número Bloc
Bloque

Escala 
Escalera

Planta Porta
Puerta

Any
Año

Districte 
Distrito

Secció 
Sección

Full
Hoja

CODI TITULACIÓ / CÓDIGO TITULACIÓN
11-no sap llegir ni escriure
21-sense estudis
22-Primària incompleta/Certificat d’Escolaritat
31-Primària/Batxillerat Elemental/EGB/ESO
32-FP 1r grau/ FP grau mig/Oficial Industrial

41-FP 2n grau/FP grau Superior/Mestratge Industrial
42-Batxillerat Superior/BUP
43-Titulacions mitjanes.
44-Diplomatura en Escola Universitària

45-Arquitecte tècnic/Enginyer tècnic
46-Llicenciat Universitari /Arquitecte/Enginyer
47-Estudis Superiors no universitaris
48-Doctorat/Postgrau/Llicenciat amb grau
99-Desconegut

1. ADVERTÈNCIA. De conformitat amb el que disposa l'article 16.1 
paràgraf 2n de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, els estrangers no comunitaris sense autorització de 
residència permanent han de renovar la seva inscripció en el Padró 
cada  2  anys.  El  transcurs  del  termini  assenyalat  és  causa  per 
acordar  la  caducitat  de  la  inscripció,  sempre  que  la  persona 
interessada no hagi fet la renovació esmentada.
1. ADVERTENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo  
16.1 párrafo 2º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  
bases  del  régimen  local,  los  extranjeros  no  comunitarios  sin  
autorización  de  residencia  permanente  deberán  renovar  su  
inscripción  en  el  Padrón  cada  2  años.  El  transcurso  del  plazo  
señalado será causa  para acordar la caducidad de la  inscripción,  
siempre  que  la  persona  interesada  no  hubiera  procedido  a  la  
renovación.

2. ADVERTÈNCIA. Les dades que vostè ha facilitat en aquest formulari  passen a 
formar part dels fitxers automatitzats propietat  de l'Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs  i  poden ser  utilitzades pel  titular  del  fitxer  per  a l'exercici  de les funcions  
pròpies en l'àmbit de les seves competències. De conformitat amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot 
exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició  mitjançant  sol·licitud 
presentada davant del Registre General d'aquest Ajuntament.
2. ADVERTENCIA. Los datos que usted ha facilitado en este formulario pasarán a  
formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Sant Adrià  
de Besòs y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio  de las  
funciones  propias  en el  ámbito  de sus  competencias.  De conformidad con la  Ley  
orgánica 15/1999 ,de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,  
usted puede ejercer los  derechos de acceso,  rectificación, cancelación y oposición  
mediante solicitud presentada en el Registro General de este Ayuntamiento.

Signatura de 
l'interessat  o del 
seu representant
Firma interesado 
o representante

Nom, cognoms i sexe.
Nombre, apellidos y sexo

Document identificatiu i nivell 
d'estudis
Documentación identificativa y 
nivel de estudios

Lloc, data de naixement i nacionalitat
Lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad

1

Tipus de 
representació

pare/mare

rep. legal

rep. voluntària

Nom/  Nombre

1r cognom / 1r apellido

2n cognom / 2º apellido

Sexe / sexo

Home    Dona

Document identificatiu

DNI

Permís de residència

Passaport

Número del document

Codi de Titulació

Municipi de naixement

Província/País de naixement

Data de naixement

Nacionalitat

Municipi/País de procedència o destinació:
Domicili anterior en aquest municipi:
Dades personals a modificar:

2

Tipus de 
representació

pare/mare

rep. legal

rep. voluntària

Nom / Nombre

1r cognom / 1r apellido

2n cognom / 2º apellido
 

Sexe / sexo

Home    Dona

Document identificatiu

DNI

Permís de residència

Passaport

Número del document

Codi de Titulació

Municipi de naixement

Província/País de naixement

Data de naixement

Nacionalitat

Municipi/País de procedència o destinació:
Domicili anterior en aquest municipi:
Dades personals a modificar:
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FORMULARI DEL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS



3

Tipus de 
representació

pare/mare

rep. legal

rep. voluntària

Nom / Nombre

1r cognom / 1r apellido

2n cognom / 2º apellido

Sexe / sexo

Home    Dona

Document identificatiu

DNI

Permís de residència

Passaport

Número del document

Codi de Titulació

Municipi de naixement

Província/País de naixement

Data de naixement

Nacionalitat

Municipi/País de procedència o destinació:
Domicili anterior en aquest municipi:
Dades personals a modificar:

4

Tipus de 
representació

pare/mare

rep. legal

rep. voluntària

Nom / Nombre

1r cognom / 1r apellido

2n cognom / 2º apellido

Sexe / sexo

Home    Dona

Document identificatiu

DNI

Permís de residència

Passaport

Número del document

Codi de Titulació

Municipi de naixement

Província/País de naixement

Data de naixement

Nacionalitat

Municipi/País de procedència o destinació:
Domicili anterior en aquest municipi:
Dades personals a modificar:

RENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ PADRONAL. Les persones sota signants i relacionades en els punts 1 a 4 d'aquest formulari, als 
efectes del article 16 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local, ratifiquen que les dades existents al Padró 
Municipal d'Habitants són correctes, declaren que continuen vivint en Espanya i manifesten la seva voluntat de renovar la inscripció.

Signatura de l'interessat del punt 1 Signatura de l'interessat del punt 2 Signatura de l'interessat del punt 3 Signatura de l'interessat del punt 4

AUTORITZACIÓ Qui subscriu (nom i cognoms) ____________________________________________________________________

amb DNI   targeta de residència  passaport  núm. __________________________ telèfon de contacte___________________

i amb domicili de notificació _____________________________________________________________________________________

del municipi de ____________________________________________ província_____________________ codi postal______________

en qualitat de  propietari,  arrendatari, resident al domicili d'empadronament responsable de l'establiment col·lectiu següent 

____________________________________ amb número de CIF __________________, AUTORITZO  les persones 

relacionades en aquest formulari per a què  s'empadronin a l'adreça esmentada.

Signatura de qui sol·licita Signatura de qui autoritza
(en cas d'establiment col·lectiu cal estampar 
el segell de l'establiment)

Diligència del Registre General d'entrada de 
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

A Sant Adrià de Besòs,  _____ de ___________________ de ________

Pl. de la Vila, 12 – 08930 Sant Adrià de Besòs – Tel. 93 381 2004  fax 93 381 8895 - CIF P-0819300 – Registre d’Entitats Locals núm. 01.081.944


	CODI TITULACIÓ / CÓDIGO TITULACIÓN

