SOL·LICITUD
d’Informe de coneixement de residència al municipi
DADES PERSONALS
Sol·licitant:

Nom i cognoms o raó social

Adreça de notificació

DNI / NIF / Passaport / NIE

Adreça

Població

Número

Escala

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Pis

Porta

Codi postal

Adreça electrònica

EXPOSO
Que la persona signant DECLARA tenir residència habitual al municipi de Rubí conjuntament amb les persones següents, de la mateixa
unitat familiar, i no poder justificar-la documentalment.
Document identitat

Nom i cognoms

Data naixement

Població de procedència

SOL·LICITO
L’emissió de l’Informe de coneixement de residència al municipi per al tràmit d’empadronament a la ciutat de Rubí. Així mateix, ASSUMEIX
totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització i AUTORITZA l’Ajuntament de Rubí a realitzar les comprovacions
necessàries (verificacions padronals, trucades telefòniques, inspeccions domiciliàries, etc.) per tal de verificar si la persona sol·licitant
resideix al municipi de Rubí com a:
Sense domicili fix

Infrahabitatge

Observacions:

DOCUMENTACIÓ

□ Full padronal omplert i signat de forma presencial a l’OAC per tots els majors d’edat.
□ Original i fotocòpia dels documents d’identitat vigents.
□ En cas de l’empadronament de menors d’edat, llibre de família original o document acreditatiu de la filiació.
Rubí,

de/d’

de

Signatura /Firma

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí.
Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.

SENYOR/A ALCALDE-PRESIDENT / ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
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INFORMACIÓ GENERAL
Empadronament sense domicili fix
Les persones que resideixen de manera habitual i contínua en el municipi de Rubí però no disposen de domicili fix poden sol·licitar el seu
empadronament en el nostre municipi.
Aquesta sol·licitud s’haurà de fer de forma presencial a l’’OAC i caldrà aportar el document d’identitat original i vigent (DNI, NIE, passaport).
D’acord amb l’apartat 3.3 ”Casos especials d’empadronament” de les instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró
municipal (Resolució de 29/04/2020 BOE 02/05/2020) la condició per poder ser empadronat sense disposar de domicili fix és que la
persona sol·licitant sigui coneguda pels serveis socials de l’Ajuntament de forma directa o per mitjà de les entitats del Tercer Sector Social
amb les quals l’Ajuntament mantingui conveni de col·laboració.
Per aquest motiu aquestes sol·licituds seran adreçades al servei de serveis socials i/o ciutadania perquè emeti l’informe.
En cas que aquest informe sigui positiu la persona sol·licitant serà empadronada a l’adreça assenyalada en el citat informe.
El termini màxim de resolució de la sol·licitud d’empadronament és de tres mesos (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques).
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