
1. ADVERTÈNCIA. Les dades que vostè ha facilitat en aquest formulari passen a formar part del fitxer anomenat Padró d'habitants propietat de l'Ajunta-
ment de Sant Joan Despí i poden ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seves competències i de 
conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener i per la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud presentada davant del Registre General d'aquest Ajuntament, camí del Mig, número 9, CP 08970 de 
Sant Joan Despí amb acreditació prèvia d'identitat.
1. ADVERTENCIA. Los datos que usted ha facilitado en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado Padrón de Habitantes propiedad 
del Ayuntamiento de Sant Joan Despí y pueden ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias y de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 4/1996, de 10 de 
enero y por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo se le informa de la posibilidad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud presentada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 
Camí del Mig, número 9, CP 08970 de Sant Joan Despí previa acreditación de identidad.
2. ADVERTÈNCIA. De conformitat amb el que disposa l'article 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la 
redacció donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, la inscripció en el Padró Municipal dels estrangers no comunitaris sense autoritza-
ció de residència permanent haurà de ser objecte de renovació periòdica cada 2 anys. El transcurs del termini assenyalat serà causa per acordar la 
caducitat de la inscripció, sempre que la persona interessada no hagi fet la renovació esmentada.
2. ADVERTENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, la inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente deberá ser objeto de renovación periódica cada 2 años. El transcurso del plazo señalado será causa para 
acordar la caducidad de la inscripción, siempre que la persona interesada no hubiera procedido a tal renovación.

NOTA: S’ha d’adjuntar original o fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i de les persones autoritzades.

Nom i Cognoms:  

AUTORITZACIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 

Domicili:

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Document d’identitat:

Número Escala Pis Porta

1.

Com a persona principal / persona empadronada major d’edat / propietari / llogater / usufructuari / d’aquest habitatge,
amb aquest document dono el meu consentiment a efectes d’empadronar-se al domicili esmentat a les per-
sones que a continuació es detallen:

Sant Joan Despí, ____ de_____________________de 20____Signatura persona que autoritza.

2.

3.

4.

5.

Nom i cognoms Document d’identitat
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