
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS (només per noves altes a Sabadell) 
codi via nom via  núm bis km esc pis pta cp prov mun dist secc illa 

nom h d data de naixement nació municipi de procedència firma 

1r. cognom municipi de naixement grau província de procedència 

2n. cognom província de naixement codi núm. document d’identificació 

nom h d data de naixement nació municipi de procedència firma 

1r. cognom municipi de naixement grau província de procedència 

2n. cognom província de naixement codi núm. document d’identificació 

nom h d data de naixement nació municipi de procedència firma 

1r. cognom municipi de naixement grau província de procedència 

2n. cognom província de naixement codi núm. document d’identificació 

nom h d data de naixement nació municipi de procedència firma 

1r. cognom municipi de naixement grau província de procedència 

2n. cognom província de naixement codi núm. document d’identificació 

DATA  D’ALTA DOCUMENTACIÓ DE L’HABITATGE  APORTADA FIRMA DE QUI AUTORITZA 

Escriptura 

Contracte de compra-venda 

TELÈFON Contracte de lloguer 

Autorització propietari/ària Autorització llogater/era 

Altres: NOM: 

En compliment de l’art.5 de la Llei orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es 
tractaran en el fitxer PMH, la finalitat del qual és la gestió del registre de residents del terme 
municipal, i es podran cedir a l’INE. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Sabadell, amb 
domicili  a la Pl. Sant Roc, 1. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a 
oposar-vos al seu tractament en les condicions previstes a la Llei. Per exercir aquests drets us heu 
d’adreçar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà. 

De conformitat amb el que disposa el paràgraf segon de l’article 16.1 de la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, la inscripció en el padró municipal d’habitants dels CIUTADANS 
ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PERMANENT  
haurà de ser renovada cada 2 anys . Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
produït la renovació, s’acordarà la caducitat de la inscripció i la baixa en el padró d’habitants. 
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