
 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PADRONAL 

 
Il·lm. Sr, 
D’acord amb el que estableix l’article 70 del Reglament de Població i Demarcació Territorial aprovat pel R.D. 1690/1986 
d’11 de juliol, modificat pel R.D. 2612/1996 de 20 de desembre, les persones que es relacionen a continuació sol·liciten 
l’alta en el padró d’habitants d’aquest municipi.  
 
 

N. Ordre Nom Data naixament Sexe Signatura major d’edat 
01   H      D  

Primer Cognom Lloc de naixament 
  
Segon Cognom Nivell d’estudis 
  
  

 

Document d’identitat:     DNI      Passaport      Targeta de Residència  
Núm.       Sense document  
   
   

 
 
 
 

N. Ordre Nom Data naixament Sexe Signatura major d’edat 
02   H      D    

Primer Cognom Lloc de naixament 
  
Segon Cognom Nivell d’estudis 
  
  

 

Document d’identitat:     DNI      Passaport      Targeta de Residència  
Núm.       Sense document  
   
   

 
 
 
 

N. Ordre Nom Data naixament Sexe Signatura major d’edat 
03   H       D     

Primer Cognom Lloc de naixament 
  
Segon Cognom Nivell d’estudis 
  
  

 

Document d’identitat:     DNI      Passaport      Targeta de Residència  
Núm.       Sense document  
   
   

 

 
DOMICILI D’EMPADRONAMENT 
 
 

 
POBLACIÓ ON FIGUREN EMPADRONATS FINS A LA DATA 
 
 

 
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 de 
règim local, la inscripció en el padró municipal de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de 
residència permanent ha de ser renovada periòdicament cada dos anys. El transcurs del termini esmentat és causa per 
acordar la caducitat de la inscripció, sempre que l’interessat no l’hagi renovat. 
 
Barberà de la Conca             de                                    de                    
 
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer 
responsabilitat de l’Ajuntament de Barberà de la Conca. 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, li informem 
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a: C/Major, nº 12, 43422 Barberà 
de la Conca (Tarragona). 
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