
Ajuntament de Granollers
OAC Oficina d’Atenció al Ciutadà

Carrer Sant Josep, 7
Tel. 010 - 93 842 66 10. Fax 93 842 66 99
08401 Granollers
oac@ajuntament.granollers.cat

Nom i cognoms  

amb document d’identitat  

i que visc al municipi d   codi postal  

amb adreça  

i telèfon   correu electrònic  

EXPOSO:

Que sóc propietari o titular del contracte de lloguer de l’habitatge de Granollers:

  

Que les persones relacionades a continuació no viuen en aquest domicili:

Nom i cognoms Document d’identitat

      

      

      

      

      

SOL·LICITO:

La baixa definitiva en aquest domicili del padró municipal d’habitants de les persones relacionades.

El sotasignat afirmo sota la meva responsabilitat que les dades declarades són certes i tinc coneixement que la persona 
citada no té la seva residència efectiva en el lloc indicat i per tant és procedent l’inici d’expedient de baixa del padró 
municipal. Així sóc coneixedor dels efectes jurídics civils i/o penals que en el seu cas es poden produir en cas de ser 
falses i/o inexactes.

Política de privacitat
Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Granollers en relació amb la gestió 
del registre administratiu on consten els veïns del municipi. Acreditar i determinar el 
domicili i residència habitual dels veïns del municipi. Vincular una persona al municipi 
com a part integrant de la seva població. Comunicació de l’Ajuntament amb les persones 
empadronades en el municipi, respecte de les relacions juridicoadministratives derivades 
de competències municipals.
Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al compliment d’una missió 
feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment d’obligació legal. Podeu 
ampliar aquesta informació a: www.granollers.cat/politicadeprivacitat 
Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de 
dades, limitació i oposició al tractament adreçant-vos a l’a/e: oac@ajuntament.granollers.
cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, Porxada, 6, 08401 Granollers (BCN)

SOL·LICITUD DE BAIXA EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DEMANAT PEL TITULAR DE L’HABITATGE
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Granollers,   de   de 20  

Signatura

Podeu consultar les persones empadronades al vostre domicili i obtenir volants d’empadronament i de residència col.lectius entrant a 
seuelectronica.granollers.cat amb DNI electrònic o un altre certificat digital.

Documentació aportada:
 DNI, permís de residència o passaport
 Escriptura de propietat

 Contracte de lloguer i l’últim rebut pagat
 Volant de residència col·lectiu de l’habitatge
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