DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR/A PER A LA INSCRIPCIÓ O CANVI
DE DOMICILI DE MENORS NO EMANCIPATS/DES AL PADRÓ MUNICIPAL, SENSE
RESOLUCIÓ JUDICIAL SOBRE LA GUARDA I CUSTÒDIA
PROGENITOR/A
Nom i Cognoms
NIF/NIE 1
DOMICILI D’EMPADRONAMENT
Adreça
Població

Malgrat de Mar

Codi postal 08380

DADES DE CONTACTE
Correu electrònic
Tel. fix

Tel. mòbil

EXPOSA
Que a efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili, segons consta al full
padronal que s’acompanya, respecte dels meus fills/es menors d’edat, que a continuació es
relacionen:
Nom i cognoms

Data de naixement

DNI/NIE 1

DECLARO RESPONSABLEMENT
- Que ambdós progenitors ostentem la guarda i custòdia de la/es persona/es menor/s
anteriorment citada/es.
- Que no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia.
- Que concorre impossibilitat de poder contactar amb la firma de l’altre progenitor i els/les
menors conviuen amb mi.
- Que disposo de capacitat legal suficient per portar a terme la inscripció padronal o canvi de
domicili.
- Que quedo assabentat/da que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d’aquesta
declaració o en les dades o documents que s’adjunten, podrà comportar la responsabilitat
civil o administrativa que correspongui.
Lloc i data
Signatura

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades. 2

DNI/NIE
En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents d’acreditació de la
identitat a que es refereix l’article 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
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Política de protecció de dades
Ajuntament de Malgrat de Mar
Responsable del
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar)
tractament
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat
www.ajmalgrat.cat
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS
Dades de contacte
LOCALS - Diputació de Barcelona.
delegat de protecció de Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.
dades
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona)
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat
Finalitat del tractament Tramitar la vostra sol·licitud.
Base jurídica
Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra sol·licitud.
Les vostres dades poden ser comunicades a d’altres
organismes perquè ho exigeixi una normativa o perquè
Destinataris
l’Ajuntament manté un conveni per a la resolució de la vostra
sol·licitud. No seran transferides fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
Drets de les persones
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat).
Termini conservació de
Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
les dades
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament,
Reclamació
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans
no electrònics.

