
 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER A INSCRIPCIÓ O CANVI DE 
DOMICILI DE MENORS NO EMANCIPATS EN EL PADRÓ MUNICIPAL SENSE 
RESOLUCIÓ JUDICIAL SOBRE LA GUARDA I CUSTÒDIA* 
 
NOM I COGNOMS DNI /NIE   (1) 
 
 

 

 
DOMICILI D’EMPADRONAMENT 
 
 
 
A efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili, segons consta en el full 
padronal adjunt, respecte dels meus fills menors d’edat, que a continuació es relacionen:  
 
NOM I COGNOMS Data naixement DNI / NIE (2)  
   
   
   
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 

- Que ambdós progenitors ostentem  la guarda i custòdia del menor o menors 
anteriorment citat/s. 

- Que no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia. 
- Que m’és impossible de poder comptar amb la signatura de l’altre progenitor i el menor o 

menors està o estan convivint amb mi. 
-  Que disposo de capacitat legal suficient per portar a terme la inscripció padronal o el 

canvi de domicili. 
 
Així mateix, quedo assabentat/da que  la inexactitud, falsedat u omissió en el contingut 
d’aquesta declaració o en les dades o documents que acompanyo, podrà donar lloc a les 
responsabilitats civils o administratives que corresponguin.  
 
Lliçà d’Amunt, a    
 
 

 

 

 

(1) (2) En cas de no disposar de DNI/NIE es farà constar algun dels documents d’acreditació d’identitat a què es refereix l’art. 16.2 f) 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Nota legal 
Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt amb la finalitat d’atendre la vostra solꞏlicitud, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió 
efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran 
durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu 
electrònica i presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. També teniu a la vostra disposició 
la bústia del delegat de protecció de dades (dpd.ajllicamunt@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa 
sobre la vostra privacitat. Podeu ampliar la informació a l’apartat de protecció de dades del web municipal. 
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