
Ajuntament de Granollers
OAC Oficina d’Atenció al Ciutadà

Carrer Sant Josep, 7
Tel. 010 - 93 842 66 10. Fax 93 842 66 99
08401 Granollers
oac@granollers.cat

Nom i cognoms  

amb document d’identitat  

i que visc al municipi d   codi postal  

amb adreça  

i telèfon   adreça electrònica  

Que sóc titular com a propietari o llogater del domicili:

  

Autoritzo a empadronar-se en el domicili esmentat les persones següents:

Nom i cognoms Document d’identitat

      

      

      

      

      

      

      

Nota. Adjunto una fotocòpia del DNI, de la targeta de residència, del passaport o d’un document que acrediti la identitat del 

titular de l’habitatge

Política de privacitat

Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Granollers en relació 
amb la gestió del registre administratiu on consten els veïns del municipi. 
Acreditar i determinar el domicili i residència habitual dels veïns del 
municipi. Vincular una persona al municipi com a part integrant de la seva 
població. Comunicació de l’Ajuntament amb les persones empadronades en 
el municipi, respecte de les relacions juridicoadministratives derivades de 
competències municipals.

Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al compliment 
d’una missió feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment 
d’obligació legal. Podeu ampliar aquesta informació a: 
www.granollers.cat/politicadeprivacitat

Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, 
portabilitat de dades, limitació i oposició al tractament adreçant-vos a l’a/e: 
oac@granollers.cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, Porxada, 
6, 08401 Granollers (BCN)

AUTORITZACIÓ DEL TITULAR DE L’HABITATGE
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Granollers,   de   de 20  

Signatura

Podeu consultar les persones empadronades al vostre domicili i obtenir volants d’empadronament
i de residència col·lectius entrant a: seuelectronica.granollers.cat amb DNI electrònic o un altre certificat digital.
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