
CERTIFICAT DEL NOMBRE D’HABITANTS I HABITATGES 
DEL PADRÓ D’HABITANTS 

Plaça de la Vila, 1 08192 Sant Quirze del Vallès NIF P0823800H 

Tel. 937216800 Fax 937212177 oac@santquirzevalles.cat www.santquirzevalles.cat 
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SOL·LICITANT 
Nom i cognoms

 
DNI / NIE / Passaport

 

Domicili
 

Núm. Escala Pis Porta 

Municipi
 

Codi Postal Província 

Telèfon fix Mòbil Fax Adreça electrònica 

EXPOSICIÓ I PETICIÓ 

Amb motiu de: 

Sol·licito l’expedició d’un CERTIFICAT ESTADÍSTIC on constin les dades següents: 

Districte o Secció censal Data

Sant Quirze del Vallès (districte únic) 

Secció censal 3 (les Fonts) de Sant Quirze del Vallès 

Sant Quirze del Vallès, excepte la Secció censal 3 (les Fonts) 

Sant Quirze del Vallès (districte únic) 

Secció censal 3 (les Fonts) de Sant Quirze del Vallès 

Concepte

 Habitants 

 Habitants 

 Habitants 

 Habitatges habitats 

 Habitatges habitats 

 Habitatges habitats Sant Quirze del Vallès, excepte la Secció censal 3 (les Fonts) 

Altres dades o dates (feu-les constar): 

FORMA DE LLIURAMENT 

 Presencialment a l’OAC. 

 Per correu certificat. 

 Per notificació (només a Sant Quirze del Vallès) 

Lloc Data Signatura Interessat/s

Sant Quirze del Vallès 

Dono el meu consentiment: 

 Per reutilitzar els documents aportats, amb la finalitat de donar compliment al dret dels ciutadans a no aportar els documents 
que obren en poder de les administracions públiques. 

 Per consultar les dades necessàries d’altres administracions per la resolució d’aquest tràmit admeses al Catàleg de Dades 
Interoperables. 

 A rebre notificacions i comunicacions electròniques a l’adreça electrònica facilitada per aquest procediment. 

L’acceptació expressa dels consentiments de reutilització de documents, interoperabilitat de dades i notificacions electròniques es 
detalla i es pot consultar a l’apartat de la seu electrònica de l’Ajuntament: www.santquirzevalles.cat/consentiments 

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 
identificatives de la vostra sol·licitud s'inclouran en el fitxer denominat "Padró Municipal d’Habitants", del qual és responsable 
l'Ajuntament, amb les finalitats d’inscriure la residència al municipi i actualitzar els moviments padronals. Les dades es poden 
comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística o ens autoritzats i interessats/des en el procediment. Així mateix, podeu exerc ir els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant registre presencial/electrònic a l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08192 
Sant Quirze del Vallès. www.santquirzevalles.cat) 

http://www.santquirzevalles.cat/consentiments
http://www.santquirzevalles.cat/
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