
 
 

 

Instruccions per a  complimentar el formulari 
 

Escriure  en majúscula i amb claredat   totes  les dades que corresponen a cada una de les persones que s’ 
inscriuen en  el full. 
 
‐ El nom i els cognoms es transcriuran tal com figurin en el document d’identitat. 

‐  Per emplenar el  Nivell d'Estudis acabats  es consignarà el certificat o títol escolar o acadèmic que es 
posseeixi mitjançant el codi corresponent de la taula de Codis de Nivell d'Estudis. 
 
‐  Empleneu la causa de la inscripció / modificació: 
 
1. Si se solꞏlicita la inscripció per trasllat de residència, marqui amb ics (X) la casella "Canvi de 

Residència", i indiqui la província i el municipi de procedència. Si veniu de l'estranger, indiqueu el país i, 
si escau, el consolat espanyol on estàveu  inscrit. 

2. Si es tracta de la inscripció d'una persona que no estigués empadronada o que desconegués el municipi 
del seu anterior inscripció padronal, marqui amb ics (X) la casella "Alta per Omissió". 

3. En el cas de canvi de domicili dins d'aquest municipi, marqui amb ics (X) la casella "Canvi de domicili". 
 

  
- Si teniu  algun dubte, podeu consultar amb l'Ajuntament. 
 
- AVÍS IMPORTANT: LA FALSEDAT EN LES DADES DECLARADES POT SER CONSTITUTIVA DE 
DELICTE. 
 

 

 

 

Codi  de Nivell d’ Estudis 
 
00 Codi per als menors de  16 anys 

11 No sap llegir ni escriure 

21 Sense estudis 

22 Primària  incompleta. Cinc cursos d’ EGB o equivalent o Certificat d’Escolaritat o equivalent 

31 Batxiller Elemental. Graduat Escolar. EGB completa. Primària completa. ESO. Formació professional bàsica 

32 Formació Professional de Primer Grau. Formació Professional de Grau  Mig. Oficialia industrial 

41 Formació Professional de Segon Grau. Formació Professional de  Grau Superior. Mestratge industrial 

42 Batxiller superior. BUP. Batxiller LOGSE 

43 Altres  titulacions mitjanes (Auxiliar  clínica, Secretariat, Programador informàtic, Auxiliar de vol, Diplomat en arts i oficis...) 

44 Diplomats en Escoles Universitàries (Empresarials, Professorat d’ EGB, ATS y similars) 

45 Arquitecte o Enginyer  Tècnic 

46 Llicenciat  Universitari. Arquitecte o Enginyer  Superior. Grau  Universitari 

47 Titulats d’ Estudis  Superiors no Universitaris 

48  Doctorat  i  Estudis de postgrau  o especialització per a  Llicenciats. Màster universitari 

 

 

 

 



 
 

SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ O CANVI DE DOMICILI EN EL PADRÓ D’HABITANTS DE LLIÇÀ D’AMUNT 

Inscripció per canvi de residència o omissió 
La inscripció en el Padró d’habitants d'aquest municipi implicarà la baixa automàtica de qualsevol inscripció padronal en 
un altre municipi o Registre de Matrícula Consular, en el cas que existeixi, anterior a la data de la solꞏlicitud. 

 
Nota legal 
Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
amb la finalitat d’atendre la vostra solꞏlicitud, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada en 
interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran durant el temps 
previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica 
i presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. També teniu a la vostra disposició la bústia del 
delegat de protecció de dades (dpd.ajllicamunt@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra 
privacitat. Podeu ampliar la informació a l’apartat de protecció de dades del web municipal. 
 
CAUSA DE LA INSCRIPCIÓ/MODIFICACIÓ: 

 

CANVI DE RESIDÈNCIA                           CANVI DE  DOMICILI                         OMISSIÓ        

 
ADREÇA ON US VOLEU INSCRIURE : 

NÚMERO DEL DOCUMENT D’IDENTITAT   (DNI /  PASSAPORT /  NIE ): 

NOM: 

1R. COGNOM: 

2N. COGNOM: 

SEXE: 

NIVELL D’ESTUDIS: 

DATA DE NAIXEMENT: 

LLOC DE NAIXEMENT: 

NACIONALITAT  : 

ESTAT CIVIL: 

NOM DEL PARE I DE LA MARE:  

MUNICIPI DE PROCEDÈNCIA: 

                                                            DADES VOLUNTÀRIES 

TELÈFON: 

CORREU ELECTRÒNIC:   

 

Data i signatura: 

Solament per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 16.1, 2n. paràgraf, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, la inscripció en el Padró Municipal dels estrangers no comunitaris sense autorització de 
residència permanent haurà de ser objecte de renovació periòdica cada dos anys. El transcurs del termini assenyalat 
serà causa per acordar la caducitat de la inscripció, sempre que l'interessat no hagués procedit a tal renovació.
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