
 
   
  AJUNTAMENT 
  IVARS DE NOGUERA 
 
 

AUTORITZACIÓ PER A L’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT COL·LECTIU 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 

Nom i Cognoms: NIF/NIE: 

Domicili: 

CP i Població: Telèfon: 

Adreça Correu electrònic: 

 

AUTORITZA A LA RECOLLIDA D’AQUESTS CERTIFICAT (*emplenar només en cas de representació) 
 

El/la Sr/a: 

Amb document: 

 
 

SOL·LICITA UN CERTIFICAT AMB LA RELACIÓ DE PERSONES EMPADRONADES AL SEU DOMICILI, 
D’ACORD AMB LES SEGÜENTS AUTORITZACIONS: 

 

Relació de persones MAJORS D’EDAT empadronades al seu domicili que autoritzen l’expedició del 
certificat d’empadronament col·lectiu: 

 

 
NOM I COGNOMS 

 
DOCUMENT 
IDENTIFICATIU 

 
SIGNATURA 

   

   

   

   

   

 
Autorització per als MENORS D’EDAT empadronats en el domicili per a l’expedició del certificat 
d’empadronament col·lectiu. 

 

 
NOM I COGNOM dels 
menors d’edat 

 
NOM I COGNOM del 
tutor legal 

 
DOCUMENT 
IDENTIFICATIU 

 
SIGNATURA 

    

    

    



 
   
  AJUNTAMENT 
  IVARS DE NOGUERA 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE AQUEST TRÀMIT: D’acord amb la vigent normativa padronal (1), i la llei de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (2), cal aportar autorització de les persones empadronades en 
el domicili perquè es pugui expedir un certificat amb les seves dades identificat ives. 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. 

Ivars de Noguera,    de 20__ 

Signatura del/ de la sol·licitant,    Signatura de la persona representant 

 
 
 
 
 

 
És imprescindible que aporteu la documentació següent: 

 
 

 

1 
 

Document d’identitat de la persona que gestiona el tràmit amb aquesta autorització (Original) 

 
2 

 
Document d’identitat de les persones que autoritzen (Fotocòpia) 

 
3 

 
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. 

 
(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. 

 

(2) En virtut de la normativa de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens autoritza a  que les dades 
personals facilitades en aquesta sol·licitud, seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat “Contactes” 
responsabilitat de AJUNTAMENT D'IVARS DE LA NOGUERA, amb la finalitat de gestionar els diversos contactes. 
Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o 
legítim per la finalitat que es van captar.  En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així 
com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a 
la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Carrer del Pere 1 , 25122 IVARS DE 
NOGUERA (LLEIDA), a les oficines municipals, de 9 a 14 hores de dilluns a dijous, o bé, enviant un correu 
electrònic a ajuntament@ivarsnoguera.ddl.net. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant 
l’Autoritat catalana de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en  
dpo@ivarsnoguera.ddl.net 


