ALTA AL PADRÓ D’HABITANTS
PER OMISSIÓ
T-036-OSC
1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIE/PASSAPORT/CIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm.

Codi postal i població

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Bloc

Escala

Pis

Porta

Correu electrònic

Representat/da per:

DNI/NIE/PASP/CIF

2. Autoritzacions per a la tramitació electrònica
Vull rebre notificacions electròniques:

1

L’avís de la posada a disposició de la notificació es fa al correu electrònic i al número de mòbil declarats.

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, l’Ajuntament d’Olivella consulta i verifica telemàticament les dades disponibles
en altres administracions publiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels documents que són
imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

Sí

No

No autoritzo

3. Exposo

Que actualment resideixo al domicili indicat a l’encapçalament d’aquesta sol.licitud
4. Demano

Que l’Ajuntament faci els tràmits necessaris per donar-me d’alta al Padró d’Habitants
d’Olivella en dit domicili.
5. Declaro
Que no figuro inscrit o desconec figurar inscrit en el Padró Municipal d’Habitants de cap altre municipi i dono
Antic municipi: ................................................................................................
la meva conformitat perquè es pugui procedir d’ofici a l’anul.lació en el padró d’Habitants i en el Cens
Electoral de qualsevol altre inscripció, en cas que existeixi amb data anterior a aquesta declaració.

................................................................................................

6. Documentació que adjunta

7. Data i signatura

Olivella

de

de

Us informem que les vostres dades personals s’incorporen al fitxer REGISTRE
D’ENTRADA I SORTIDA de titularitat de l’Ajuntament d’Olivella i són objecte de
tractament amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres
dades no són cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una
llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres
dades i a oposar-vos al tractament, adreçant-vos al registre general de
l’Ajuntament d’Olivella o telemàticament mitjançant la web www.olivella.cat.

De conformitat amb allò disposat a l’art. 16.1, 2n paràgraf , de la L 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
la inscripció al Padró Municipal d’habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent haurà de
Major,periòdica
s/n – Telèfon
80 El
00transcurs
– Fax 93del
896termini
80 42 assenyalat
– A/e:olivella@diba.cat
- acordar
08818 OLIVELLA
ser objecte dePlaça
renovació
cada 93
dos896
anys.
serà causa per
la caducitat de la
inscripció, sempre que l’interessat no hagués procedit a l’esmentada renovació.

