AJUNTAMENT D’ ABRERA

AUTORITZACIÓ EXPEDICIÓ EMPADRONAMENT COL·LECTIU
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

NIF/NIE

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

SOL·LICITA un certificat/volant amb la relació de persones empadronades al seu domicili, d’acord
amb les següents autoritzacions:
Relació de persones MAJORS D’EDAT empadronades en el domicili que donen la seva autorització
Nom i cognoms dels MAJORS D’EDAT

NIF/NIE

Signatura

Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms

Relació de persones MENORS D’EDAT empadronades en el domicili
Nom i cognoms dels MENORS D’EDAT

NIF/NIE

Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms

Tutor legal del/la/s menor/s
Nom i cognoms

NIF/NIE

Signatura

Signatura
Localitat i data:
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer NPADRO DBF i NFULL DBF, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per
gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o
als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho
autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu
postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament – Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.

Documents que cal aportar:
•

NIF/NIE/Passaport de la persona que gestiona el tràmit amb aquesta autorització (Original)

•

NIF/NIE/Passaport de les persones que autoritzen (original o fotocòpia)

•

En el cas dels menors, el tutor legal haurà d’acreditar la seva condició amb el llibre de família o resolució
judicial que ho acrediti (original)

INFORMACIÓ SOBRE AQUEST TRÀMIT: D’acord amb la vigent normativa padronal(1), la Llei de Protecció de Dades
de Caràcter Personal(1), cal aportar autorització de les persones empadronades en el domicili perquè es pugui
expedir un certificat amb les seves dades identificatives. En cas de no disposar de les autoritzacions,
únicament es podrà fer constar el nombre de persones empadronades.

En el cas dels menors d’edat, cal l’autorització d’un dels seus tutors legals. Si el/la menor no es troba
empadronat/da amb els seus tutors legals, caldrà també la signatura de la persona titular de l’habitatge on figuri
empadronat/da.

(1) Referència normativa:
Resolució del 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de
Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del Padró
Municipal.

