Autorització per a empadronar en un habitatge aliè
Dades de la persona que autoritza
Nom i cognoms:
Document identificatiu:
Domiciliat/da a:
Municipi:
En qualitat de:

Propietari/ària

Llogater/a

Apoderat/da

Usufructuari/ària

Autoritzo sota la meva responsabilitat, a la o les persones següents
Document identificatiu:
Document identificatiu:
Document identificatiu:
Document identificatiu:
Document identificatiu:
per tal que al donar-se d’alta en el Padró Municipal d’Habitants de Girona, facin constar com a
domicili l’habitatge situat a

del que sóc el/la titular, la qual cosa justifico adjuntant documentació.
Dono el meu consentiment a l’Ajuntament de Girona per a comprovar les dades pertinents per
aquesta tramitació als fitxers que correspongui.
Girona, ___ d ___________ de 20___
Signatura,

Documents que cal aportar:
- Document identificatiu de la persona autoritzant.
Autoritza presencialment
Aporten document identificatiu original
- Documentació original acreditativa de la titularitat de la vivenda vigent.

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució
d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al
registre general de l’Ajuntament de Girona o al registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat.

Referències legislatives a tenir en compte
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el codi penal que disposa en
el capítol II secció I de les falsedats documentals, articles 390 i 392.
Capítol II: De les falsedats documentals
Secció 1a: De la falsificació de documents públics, oficials i mercantils i dels despatxos
transmesos per a serveis de telecomunicació.
Art. 390:
1. Serà castigat amb les penes de presó de tres a sis anys, multa de sis a vint-i-quatre
mesos, i inhabilitació especial per un període de dos a sis anys, l’autoritat o el funcionari
públic que, en l’exercici de les seves funcions, cometi falsedat:
-

1r. Alterant un document en algun dels seus elements o requisits de caràcter
essencial.

-

2n. Simulant un document en tot o en part, de manera que indueixi a error sobre la
seva autenticitat.

-

3r. Suposant en un acte la intervenció de persones que no l’han tingut o atribuint, a
aquelles que hi ha intervingut, declaracions o manifestacions diferents d’aquelles
que hagin fet.

-

4t. Faltant a la veritat en la narració dels fets.

2. Serà castigat amb les mateixes penes que les assenyalades en l’apartat anterior el
responsable de qualsevol confessió religiosa que incorri en alguna de les conductes descrites
en els números anteriors, respecte d’actes i documents que puguin produir un efecte en l’estat
de les persones o en l’ordre civil.
Art. 392:
El particular que cometi, en un document públic, oficial o mercantil, alguna de les falsedats
descrites en els tres primers números de l’apartat 1 de l’article 390 ha de ser castigat amb les
penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos.

Article 107 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de
població i demarcació territorial.

La negativa dels espanyols i estrangers que visquin en territori espanyol a formalitzar els fulls
d’inscripció padronal, la manca de firma en aquests, les omissions o falsedats produïdes en els
esmentats fulls o en les sol·licituds d’inscripcions, així com l’incompliment de la resta d’obligacions
provinents dels preceptes anteriors amb relació l’empadronament, seran sancionats per l’alcalde
conforme a l’article 59 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, sense perjudici de
qualsevol altra classe de responsabilitat que s’escaigui.

Els pares/mares dels de les menors d’edat o incapacitats, o els seus tutors/res o, si és el cas, els
residents majors d’edat amb els quals habitin respondran de l’incompliment de les obligacions
indicades i de les omissions i falsedats produïdes en els fulls d’inscripcions o en les sol·licituds
amb relació aquests menors.

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució
d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al
registre general de l’Ajuntament de Girona o al registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat.

