
CONSENTIMENT PER A LA CESSIÓ DE DADES I PER A LA REPRESENTACIÓ  A EFECTES DEL 
PADRÓ D’HABITANTS DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL 

(Nom i cognoms) __amb 

DNI/NIE i domicili a 

 de Martorell, amb la 

signatura d’aquest document, 

AUTORITZO a l’Ajuntament de Martorell  a cedir les meves                      dades personals per a l’expedició 
de volants i/o certificats col·lectius que sol·licitin les persones empadronades al meu domicili. 

AUTORITZO a l’Ajuntament de Martorell  a cedir les                      dades personals dels meus fills/filles 
menors d’edat per a l’expedició de volants i/o certificats col·lectius que sol·licitin les persones 
empadronades al meu domicili. 

AUTORITZO a les persones majors d’edat empadronades al meu domicili per comunicar a 
l’Ajuntament les futures variacions de les meves dades personals i per obtenir els meus volants 
i/o certificats d’empadronament. 

Se m’informa que en cas de NO VOLER continuar donant aquest consentiment, hauré de dirigir-
me per escrit a l’Ajuntament de Martorell per  comunicar aquest canvi. 

El que signo als efectes escaients. 

(signatura) 

Martorell,       de/d’ de 

La Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretària, per la qual es publica la Resolució de 17 de 
febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de 
Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la 
gestió del padró municipal determina que, per a l’expedició a un particular de certificacions i volants 
comprensius de la totalitat de les persones inscrites en un mateix domicili cal disposar del 
consentiment de tots els inscrits a l'habitatge. 



 
 
L’informem que les seves dades personals seran objecte de tractament per l'Ajuntament de Martorell 
d'acord amb el que estableix el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, per a gestionar la seva sol·licitud d’inscripció i possibles comunicacions sobre la jornada, 
curs o seminari i posterior emissió del corresponent certificat. La legitimació del tractament serà el seu 
consentiment. Les dades es conservaran, d’acord amb la política de gestió documental de l'Ajuntament 
de Martorell i no seran cedides fora del cas que una llei així ho indiqui. 

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió,  oposició i limitació del tractament de les 
dades a la Seu electrònica o presencialment o per correu postal al Registre de l'Ajuntament de 
Martorell, adjuntant fotocòpia del DNI. 
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