DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER A LA INSCRIPCIÓ O CANVI DE DOMICILI DE MENORS NO
EMANCIPATS AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

DNI/NIE1

Nom i cognoms del progenitor/a o Tutor/a
Adreça

Telèfon

Correu electrònic

A efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili respecte dels menors que es relacionen a
continuació:
Nom i Cognoms

Data de naixement

DNI/NIE2

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que demano empadronar els menors indicats en la següent adreça:
___________________________________________________________________________________________ .
Que disposo de capacitat legal suficient per portar a terme la inscripció padronal o canvi de domicili.
Així mateix, assumeixo que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d’aquesta declaració o en les dades o
documents que s’acompanyen a aquesta, podrà donar lloc a les responsabilitats, civils o administratives que
corresponguin.
(A continuació, indiqueu l’opció que correspongui)

 RESOLUCIÓ JUDICIAL VIGENT
- Que la resolució judicial que presento juntament amb aquest document és vigent i no n’existeix cap altra de
posterior que modifiqui el seu contingut en allò que fa referència a la guarda i custòdia de menors.
Ompliu les dades següents:
Jutjat

Tipus de resolució

Procediment:

Data

- Que tinc atorgada la guarda i custòdia en exclusiva dels menors.
- Que no em trobo incurs en els supòsits de fet previstos als articles 103.1r c) 3 , o 158.3º c)

4

del Codi Civil.

 SENSE RESOLUCIÓ JUDICIAL
- Que no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia.
- Que, compartint la representació padronal dels menors, concorre impossibilitat de poder comptar amb la
signatura de l’altre progenitor i el/s menor/s estan convivint amb mi.

Signatura del declarant: (ha de coincidir amb el document identificatiu)

(Signar també al darrera sobre el tractament i informació bàsica de dades personals)

Sabadell, a

de ___________________ de 20____

_________________
*
1. En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun document per acreditar la identitat a la que es refereix el art. 16.2.f) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.
2. Veure nota 1
3. Art. 103.1r c) del Codi Civil: “Admesa la demanda, el/la jutge/ssa, mancant acord de tots dos cònjuges aprovat judicialment, adoptarà, amb
audiència d’aquests, les mesures següents:
1r...Quan existeixi risc de sostracció del/de la menor per algun dels cònjuges o per terceres persones es podran adoptar les mesures necessàries
i, en particular, les següents:
c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del/de la menor”
4. Art. 158.3r c) del Codi Civil: “El/La jutge/essa, d’ofici o a instància del propi fill, de qualsevol parent o del Ministeri Fiscal, dictarà:
3r Les mesures necessàries per evitar la sostracció dels fills menors per algun dels progenitors o per terceres persones i, en particular les
següents:
c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”.

En compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades RGPD 2016/679 i la LO 3/2018 de 5 de desembre, us
informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer PMH, la finalitat del qual
és la gestió del registre de residents del terme municipal, i es podran cedir de conformitat amb la legislació vigent en
matèria de protecció de dades. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Sabadell, amb domicili a la pl. Sant Roc,
1. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament en les condicions
previstes per la Llei. Per exercir aquests drets us heu d’adreçar a les oficines d’Atenció al Ciutadà

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament

Obligació legal i exercici de poders públics (Article 6.1.c i 6.1.e del RGPD 2016/679)

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament

Gestionar el registre administratiu on consten els veïns i les veïnes del municipi. Acreditar i
determinar el domicili i residència habitual i la vinculació d'una persona al municipi com a part
integrant de la seva població. La utilització de les dades perquè l'ajuntament pugui comunicar-se amb
les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades
de competències municipals.

Exercici de drets dels interessats

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, presencialment a les oficines
d’atenció ciutadana, adreçant-vos al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201
Sabadell i a través de la seu electrònica.

Informació addicional ampliada a: http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

Data:

[Signatura de la persona sol·licitant]

