
 

                                                                                                                                                               
 
 
 
 

SOL·LICITUD DE DOCUMENT DE VEÏNATGE 
(Procediment regulat en el Decret de la Comissió de Govern, de 30 de novembre de 2017) 

 
 

1 

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT (persona física) 

Nom Primer cognom Segon cognom 

Número de passaport Data de naixement 

Localitat de naixement País de naixement País de nacionalitat 

Gènere             Home     □       Dona □ 
Estat civil 

1.1. ADREÇA D’EMPADRONAMENT 
Tipus de via (carrer, plaça, avinguda, etc)                        Nom de la via                                                 

Número                             Bloc                                            Escala                                   Pis                                           Porta 

Codi postal Municipi 

Correu electrònic Telèfon 

 
 
2. DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL REPRESENTANT (si s’escau)     
Nom i cognoms:      Número de DNI / NIE 

2.1. ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 
Tipus de via (carrer, plaça, avinguda, etc)                        Nom de la via                                                 

Número                             Bloc                                            Escala                                   Pis                                           Porta 

Codi postal Municipi 

Correu electrònic Telèfon 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                               
 
 
 
 

SOL·LICITUD DE DOCUMENT DE VEÏNATGE 
(Procediment regulat en el Decret de la Comissió de Govern, de 30 de novembre de 2017) 

 
 

2 

DECLARACIONS / AUTORITZACIONS 
 

Declaro que tinc almenys 18 anys d’edat. 

Declaro que he residit a l’estat espanyol un mínim de dotze mesos (indicar data 
d’arribada (dia / mes / any))   __ /__ /____ 

Declaro que estic empadronat/da en el municipi de Barcelona de forma continuada 
almenys durant els sis mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud i autoritzo 
a la Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants a consultar les meves dades a fi i efecte de 
comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta 
sol·licitud. 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: □ 
 

Declaro que em trobo en situació irregular. 

Declaro, sota la meva responsabilitat que són certes totes les dades consignades en la 
sol·licitud.  

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

 

 

Barcelona,  _____ de __________________ de  20___ 

 
 
 

En compliment del que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les vostres dades seran tractades i incorporades al fitxer “Gestió d’estrangeria” de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb l’única finalitat de poder gestionar el document de veïnatge. 
Les vostres dades només se cediran a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves 
competències previstes en una norma amb rang de llei. 
Amb la presentació i la signatura d'aquest document, consentiu expressament el tractament d’aquestes 
dades. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les vostres dades adreçant un 
escrit a l’Ajuntament de Barcelona, Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, i indicant clarament en l’assumpte 
“Tutela de drets LOPD”. 
Les dades relatives a l’expedient del document municipal de veïnatge es destruiran 5 anys després que s’hagi 
resolt la vostra petició. 
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