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Padró municipal d'habitants.

ACCEPTACIÓ D'INCLUSIÓ EN EL DOMICILI
Acceptació d'inclusió per una de les persones majors d'edat del domicili.

(1) DADES DE LA PERSONA MAJOR D'EDAT EMPADRONADA EN EL DOMICILI.

Nom i cognoms: DNI/NIE/Passaport:

Adreça: 

CP: Municipi: Prov.: 

a/e.: Tel.:

(2) RELACIÓ AMB EL DOMICILI  (TITULARITAT DE L'HABITATGE)

1) Declaro que estic empadronat/da en el domicili amb l'autorització del titular de l'habitatge que es
descriu al punt 2) el qual és en règim de:

  

2) Descripció del domicili on consto empadronat/da:

Tipus via       Nom del carrer:  Núm.   Esc.   Pis      Porta

ACCEPTO L'EMPADRONAMENT DE LES SEGÜENTS PERSONES EN AQUEST HABITATGE per
tal que hi puguin establir la seva residència:

(3)(5) Nom i cognoms: DNI/NIE/Passaport/(3)(5):

Per tant,  EM DONO PER ASSABENTAT/DA de que aquestes persones constaran empadronades en el
mateix domicili on hi figuro inscrit/a i que  aquesta acceptació d'inclusió tindrà efectes sempre i quan
vagi acompanyada de l'autorització del/de la titular del dret de possessió efectiva de l'habitatge (*).
(*) Excepte en els casos en què no es pugui acreditar la titularitat del dret de possessió efectiva de l'habitatge

Olot,   El període de validesa d'aquest document és d'un mes.

(1) Signatura del titular,

Ha de coincidir amb el document d'identificació.

Espai a omplir per l'Oficina d'atenció al ciutadà:

(4)

Codi :  

Les persones a qui vostè accepta la seva inclusió romandran inscrites en aquest domicili fins que el modifiquin realitzant
un canvi en el nostre padró d’habitants o tramitin la seva alta en altre municipi, i vostè només podrà comunicar l'exclusió
del domicili  una vegada hagi transcorregut més de sis mesos des de la data d'alta d'aquestes persones en aquest
domicili, sempre i quan vostè hi figuri empadronat o l'habitatge estigui desocupat.

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Passeig de Ramon Guillamet,10, 17800 Olot           Telèfon 972 279 100      atencioalciutada@olot.cat       www.olot.cat

Propietat Usdefruit Lloguer Cessió precari/comodat Domicili col·lectiu

Acceptació d'inclusió signada davant de l'OAC.

Acceptació d'inclusió no signada davant l'OAC.

mailto:atencioalciutada@olot.cat
http://www.olot.cat/
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Padró municipal d'habitants.

ACCEPTACIÓ D'INCLUSIÓ EN EL DOMICILI
Acceptació d'inclusió per una de les persones majors d'edat del domicili.

INSTRUCCIONS:

(1) Dades de la persona major d'edat empadronada en el domicili i que disposa de l'autorització del titular del dret
de possessió efectiva de l'habitatge i, per tant, signa l'acceptació d'empadronament.

(2) Adreça de l'habitatge on s'autoritza i accepta l'empadronament i l'especificació del títol que acredita el dret de
possessió efectiva i el domicili de residència.

(3) Relació  de les persones  que s'incorporen  en el  domicili.  En el  cas dels  menors d'edat  sense número de
document d'identitat es farà constar la data de naixement.

(4) Documentació a aportar: Fotocòpia completa del document d'identitat del/de la titular del domicili.
(5) Les persones que sol·liciten incloure's en el domicili  hauran d'aportar la  documentació necessària (veure

“Documentació per a acreditar la identitat” i “Documentació per a acreditar la titularitat de l'habitatge”).

 PROTECCIÓ DADES:

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Tractament PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

Responsable Ajuntament d'Olot. 
Passeig del Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel.: 972 279 100
atencioalciutada@olot.cat
http://www.olot.cat 

Dades de contacte del delegat
de protecció de dades

dpd@olot.cat
Ajuntament d'Olot
Passeig del Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 279 100

Finalitat del tractament Gestió del padró municipal per a determinar la població del municipi, constituir prova
de  la  residència  i  el  domicili  de  cada  veí,  elaborar  el  cens  electoral  i  les
estadístiques oficials. Gestió del cens electoral en períodes electorals.

Base jurídica En compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.

Drets de les persones Podeu  accedir  a  les  vostres  dades,  rectificar-les  o  suprimir-les,  oposar-vos  al
tractament  i  sol·licitar-ne la  limitació,  en els  termes establerts  a  la  Llei  orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets
digitals, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament d'Olot o mitjançant la
seva seu electrònica:
https://seu-e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits,
LOPD

Termini de conservació de les
dades

Les  dades  personals  podran  conservar-se  durant  períodes  de temps més llargs
sempre que es tractin exclusivament amb finalitat d'arxiu en interès públic, finalitat
d'investigació  científica  o  històrica  o  finalitats  estadístiques,  de  conformitat  amb
l'article  89,  apartat  1,  sense  perjudici  de  l'aplicació  de  les  mesures  tècniques  i
organitzatives apropiades que imposa el present Reglament a fi de protegir els drets
i llibertats de l'interessat.

Reclamació Podeu presentar una reclamació a l'Ajuntament d'Olot, en paper o mitjançant la seu
electrònica de l'Ajuntament d'Olot.
https://seu-e.cat/ca/web/olot

ADVERTIMENTS:

1. Amb  la  signatura  d'aquesta  acceptació,  les  persones  declaren  que  totes  les  dades  facilitades  són  certes,  que  tenen
coneixement que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre la sol·licitud d'empadronament de les
persones relacionades de deixar sense efectes el tràmit corresponent amb possibles sancions, les quals s'estableixen en la
Llei  orgànica 10/1995, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el codi penal que disposa en el capítol II secció I de les
falsedats  documentals,  articles  390 i  392 i  l'article  107 del  Reial  decret  1690/1986,  d’11  de juliol,  pel  qual  s’aprova el
reglament de població i demarcació territorial.  

2. Que les persones que consten en aquest document queden assabentades que els seus efectes són únicament per al tràmit
del  Padró municipal d'habitants d'Olot que es sol·licita dins el  període de validesa del document i,  que en el cas d'alta
d'inscripció per canvi de residència, una vegada aquesta hagi estat formalitzada i validada, comportarà la baixa en el Padró
municipal d'habitants del municipi de procedència (excepte en el cas d'estrangers procedents de l'estranger). 

3. Les persones que signen i/o consten en aquesta acceptació es donen per assabentades dels advertiments legals i n'accepta
les condicions particulars expressades. 

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Passeig de Ramon Guillamet,10, 17800 Olot           Telèfon 972 279 100      atencioalciutada@olot.cat       www.olot.cat
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