
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER A LA INSCRIPCIÓ O CANVI DE 
DOMICILI DE MENORS D’EDAT NO EMANCIPATS EN EL PADRÓ MUNICIPAL AMB 
RESOLUCIÓ JUDICIAL SOBRE LA GUARDA I CUSTÒDIA.

DADES PERSONALS

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

Nom i cognoms                         DNI/NIE/Passaport (1)

Domicili a efectes de notificació        

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

DOMICILI EMPADRONAMENT

Als efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili del meus fills i/o filles menors d’edat, que a continuació 
es relacionen

Nom i cognoms         Data naixement  DNI/NIE/Passaport (2)

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que la resolució judicial (especificar el tipus de resolució, data jutjat i número de procediment)

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ presentada, està en vigor i no existeix altra posterior que 
modifiqui els termes de la mateixa pel que fa a la guarda i custòdia.

Que disposo de capacitat legal suficient per portar a terme la inscripció padronal o canvi de domicili.

Que no em trobo incurs en els supòsits de fet previstos en els articles 103, 1ª c) (3), o 158 3º c) (4) del Codi Civil 
espanyol.

(1) i (2) En cas de no disposar de DNI/NIE es farà constar algun dels documents d’acreditació de la identitat a que es refereixen els 
art. 16.2 f) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. Reguladora de les Bases de Règim Local.

(2) Art. 103 1º c) del Codi Civil espanyol: Admesa la demanda el jutge, a falta d’acord d’ambdós cònjuges aprovat judicialment, 
adoptarà, amb audiència d’aquests, les mesures següents:

(3) 1º..... Quan existeixi risc de substracció del menor per algun dels cònjuges o per terceres persones podran adoptar-se les 
mesures necessàries i, en particular, les següents: c) submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del  
menor.  

(4) Art. 158.3º del Codi Civil espanyol: “El jutge, d’ofici o a instància del propi fill, de qualsevol parent o del Ministeri Fiscal dictarà:
3º les mesures necessàries per evitar la substracció 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

Domicili d’empadronament



Així mateix, resto assabentat/da de que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d’aquesta declaració o en les 
dades o documents que acompanyen a la mateixa, podrà donar lloc a les responsabilitats civils o administratives que 
corresponguin.

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

70701-009 v1 IMP. MUNICIPAL

Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre de 2019   Signatura
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