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AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA            

DECLARACIÓ DE PROPIETARI O ARRENDATARI D’UN HABITATGE A 
EFECTES D’UNA AUTORITZACIÓ D’EMPADRONAMENT 

DADES DE LA PERSONA QUE AUTORITZA (PROPIETÀRIA O ARRENDATÀRIA DE L’HABITATGE) 
Nom i cognoms DNI/NIE 

Domicili 

Municipi 
  

Codi Postal 

Telèfons Correu electrònic 

Relació amb l’habitatge          

 

 La persona que autoritza és la propietària de l’habitatge 
 

 La persona que autoritza és la titular d’un contracte de lloguer 

 
DADES CADASTRALS DE L’HABITATGE EN EL QUAL S’AUTORITZA L’EMPADRONAMENT 
Referència cadastral 

 
DECLARACIÓ-AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA PROPIETÀRIA DE L’HABITATGE 
La persona propietària o arrendatària de l’habitatge de Cerdanyola del Vallès que signa aquesta autorització 
declara, sota la seva responsabilitat, que autoritza la residència de les persones que a continuació es 
relacionen a efectes del seu empadronament en aquest domicili. 
 
Adreça de l’habitage (cal indicar nom del carrer, número, escala, pis, porta i resta de dades identificatives) 
 

 
Relació de totes les persones a les quals s’autoritza l’empadronament al domicili esmentat 
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 
  

  

  

  

  

  

  
 

IMPORTANT: Per a què aquesta declaració-autorització sigui vàlida és necessari presentar-la 
acompanyada de l’original del document identificatiu (DNI/NIE/Passaport) de la persona que autoritza 
 



 

2 de 2   

ADVERTIMENT 

D’acord amb la normativa vigent, el falsejament de dades declarades a efectes d’una inscripció el el Padró 
Municipal d’Habitants pot ser considerat delicte i/o ilícit administratiu. 

 
INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, se li informa que les dades facilitades seran tractades amb la 
finalitat de la gestió de les sol·licitud del servei i/o tràmit. El Responsable del tractament és l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La base legal 
pel tractament és l'exercici de les competències municipals i/o el seu consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació, portabilitat mitjançant petició formal acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc 
Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès) o través de la Seu Electrònica. Per a més informació sobre el tractament de dades pot consultar la 
Política de Privacitat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a: https://www.cerdanyola.cat/proteccio-dades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                   (Signatura)      

Cerdanyola del Vallès , a       de                            de   
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