
 

 

 

MODEL NÚM.4 

 

SOL·LICITUD D’ALTA PER OMISSIÓ AL PADRÓ MUNICIPAL 

D’HABITANTS       

 

 Dades de la persona sol·licitant ( en cas d’empadronar-se més d’una persona s’haurà 

de fer constar al quadre que s’adjunta a la sol·licitud )  

COGNOMS:                                                                     NOM: 

 

DNI/PASSAPORT/NIE : 

 

Dades de naixement : 

PAÍS :                                PROVÍNCIA:                               MUNICIPI: 

NACIONALITAT :                                         DATA DE NAIXEMENT : 

SEXE :  

 

Dades de formació : 

NIVELL D’ESTUDIS : 

 

Dades voluntàries : 

TELÈFON :    

 

Dades del domicili d’empadronament : 

 

Tipus de 

via 

NOM Núm. Bloc Esc. Pis Porta 

       

 

Codi Postal: 43881         Municipi : Cunit 

 

DECLARO  que jo ni cap de les persones que consten al quadre que s’adjunta, que 

conviuen amb mi, constem empadronades a cap municipi o bé desconeixem l’esmentat 

fet. 

 

I per tant, manifesto la meva conformitat, perquè, d’ofici es procedeixi a l’anul·lació de 

qualsevol inscripció padronal anterior a la sol·licitud d’alta a Cunit així com la 

corresponent rectificació del Cens Electoral 

 

Informació voluntària: Autoritzo als majors d’edat empadronats en aquest full per 

comunicar a l’Ajunament les futures variacions de les nostres dades i per obtenir 

certificacions o volants d’empadronament. 

   

                             SI                                    NO 

 

SIGNATURA: 

 

 

L’ALCALDE/DESSA PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT 



 

               

        .../... 
Documents que adjunto: 

 

Documents que acreditin la identitat de les persones : 

 

   Document/s Identificatiu/s (Sol·licitant/s). 

   Document/s Identificatiu/s (Representant/s). 

   Document/s Identificatiu/s (Autoritzant/s) 

- En cas de robatori o pèrdua del document d’identificatiu,  

   Denúncia acompanyada d’algun document que identifiqui la persona interessada  

Menors d’edat: 

          Llibre de família o certificat de naixement acompanyat del DNI  

 - En cas de separació conjugal, tutela i/o acolliment 

  Resolució judicial, conveni regulador on consti la guarda i custòdia dels menors          

d’edat. 

    Declaració responsable del progenitor/a de menors d’edat. 

-   Si no s’empadronen amb el pare, la mare o la persona tutora  

   Autorització per empadronar a menors d’edat a un domicili diferent al dels 

progenitors. 

Persones incapacitades: 

   Document/s Identificatiu/s (Sol·licitant/s). 

   Document/s Identificatiu/s (Representant/s) 

         Document que acrediti la representació 

 

Alta en un lloc no reconegut com a vivenda 

          Persones indigents (informe treballador/a social). 

          Indicació de l’adreça que ha de constar en la inscripció padronal 

 

 Documents que acreditin l’ocupació de l’habitatge: 

 

- Si l’habitatge és de propietat  

          Escriptura de la propietat de l’habitatge o còpia simple. 

- Si l’habitatge és d’arrendament 

    Contracte de lloguer de l’habitatge. 

- Pels contractes de lloguer que tinguin data de fa més de 6 mesos i els prorrogats. 

  Documentació de pròrroga del contracte de lloguer, rebut de pagament del             

lloguer o rebut del pagament d’un consum d’un servei fix. 

- Autoritzacions en cas d’habitatges on ja hi figuren persones empadronades o no: 

   Autorització d’empadronament a tercers per part de la persona propietària de          

la vivenda. 

 Autorització d’empadronament a tercers per part de la persona      

propietària/arrendatària de la vivenda. 

 

Observacions: 

Data: 

 

SIGNATURA: 

 

 L’ALCALDE/DESSA PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT 



           

 

ANNEX AL MODEL NÚM.4 

RELACIÓ DE PERSONES D’ALTA PER OMISSIÓ     

 

COGNOMS:                                                                                   NOM: 

 

DNI/PASSAPORT/NIE: 

Dades de naixement : 

PAÍS:                                PROVÍNCIA:                         MUNICIPI: 

NACIONALITAT:                             DATA DE NAIXEMENT: 

SEXE:  

Dades de formació : 

NIVELL D’ESTUDIS : 

 

SIGNATURA: 

 

COGNOMS:                                                  NOM: 

 

DNI/PASSAPORT/NIE : 

Dades de naixement : 

PAÍS :                                PROVÍNCIA:                         MUNICIPI: 

NACIONALITAT :                             DATA DE NAIXEMENT : 

SEXE :  

Dades de formació : 

NIVELL D’ESTUDIS : 

 

SIGNATURA 

 

COGNOMS:                                                              NOM: 

 

DNI/PASSAPORT/NIE : 

Dades de naixement : 

PAÍS:                                PROVÍNCIA:                        MUNICIPI: 

NACIONALITAT:                             DATA DE NAIXEMENT: 

SEXE:  

Dades de formació : 

NIVELL D’ESTUDIS : 

 

SIGNATURA 

 

             

 

 

Informació voluntària: Tots els signants, autoritzem als majors d’edat empadronats en 

aquest full per comunicar a l’Ajuntament les futures variacions de les nostres dades i per 

obtenir certificacions o volants d’empadronament. 

   

                             SI                                    NO 

 

 


