
AUTORITZACIÓ D’INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL

DADES PERSONALS

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

Nom i cognoms                         DNI/NIE/Passaport

ACTUANT COM A:

Propietari/a del domicili   Titular del contracte de lloguer     Empadronat/da al domicili

DADES DOMICILI

Domicili            

Població           Codi postal

AUTORITZACIÓ a les següents persones relacionades a empadronar-se al domicili indicat:

Nom i cognoms            Data naixement     DNI/NIE

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB AQUESTA AUTORITZACIÓ: 
per tramitació presencial

• Original del DNI / TARGETA DE RESIDÈNCIA/ PASSAPORT vigent de la persona que signa aquesta
   autorització. 
• DNI/TARGETA DE RESIDÈNCIA/ PASSAPORT ORIGINAL i vigent dels interessats. 
• Original del document que acrediti la titularitat de l’habitatge, d’acord amb els requisits establerts.

per tramitació telemàtica

• Només s’admetran aquells documents signats electrònicament amb Certificat Digital. 

El que signo als efectes escaients.

Palau-solità i Plegamans,        de/d’                      de    Signatura 

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”
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