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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER LA INSCRIPCIÓ, CANVI DE 
DOMICILI O CONFIRMACIÓ DE DADES DE MENORS NO EMANCIPATS EN EL 

PADRÓ MUNICIPAL 
 

Nom i Cognoms DNI/NIE
 

 
 

 

Domicili d’empadronament 

 
 
 
A efectes de realitzar la inscripció patronal o el canvi de domicili, segons consta a la 
fulla padronal que s'acompanya, respecte dels meus fills menors d'edat, que a 
continuació es relacionen: 
 

Nom i Cognoms DNI/NIE
 

-  
- 
- 
- 

 

 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
  

- Que ostento la guarda i custòdia dels menors anteriorment citats. 
- Que disposo de capacitat legal suficient per a 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), 

o 158.3º c)  del Codi Civil. 
 

Així mateix, quedo assabentat de que la inexactitud, falsedat u omissió en el contingut 
d’aquesta declaració o en les dades o documents que acompanyen la mateixa, podrà 
donar lloc a les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin, i 
que de comprovar-se que els menors inscrits no resideixen en el domicili, s’instruirà 
expedient de baixa per inscripció indeguda, o en el seu cas el canvi de domicili en el 
padró, sens perjudici de les altres responsabilitats que procedeixin. 

 
_______________ , ____ de ______________ de 20__ 
 

Signat:  
 
Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de  VALLFOGONA DE RIUCORB 

 
1. En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents d’acreditació de la identitat a que es 
refereix l’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: “Admesa la demanda, el jutge, a falta d’acord d’ambdós conjugues aprovat judicialment, 
adoptarà, amb audiència d’aquests, les mesures següents: 1º… Quan hi hagi risc de sostracció del menor per algun 
dels conjugues o per terceres persones podran adoptar-se les mesures necessàries i, en particular, les següents: c) 
Sotmetiment a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”  
3. Art. 158.3º c) del Codi civil: “ 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 sostracció dels fills menors per algun dels progenitors o per terceres 
persones i, en particular les següents: c) Sotmetimet a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del 
menor. 
 

TROBAREU INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES AL DORS D’AQUEST FULL 
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES                                 

Qui és el 
Responsable? 

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb 

Adreça:  c/ La Font, 4        Telèfon: 977 88 00 00 
Adreça electrònica: ajuntament@vallfogonaderiucorb.cat 
Delegat de protecció de dades: 

Unitat de Protecció de Dades i Transparència  
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 43001 Tarragona Telèfon: 977.29.66.99 
Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat 

Amb quina finalitat 
recollim les teves 
dades? 

Aquest Ajuntament tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar la 
seva sol·licitud referent al padró d'habitants 
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil 

Quina és la legitimació 
per al tractament de 
les vostres dades? 

RGPD: 6.1.c): Tractament necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament d'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona 
interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la 
LOPDGDD 

A quins destinataris 
es comunicaran les 
vostres dades? 

No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal 
 

Transferències 
internacionals 

No es preveuen 

Quins són els vostres 
drets? 
 
  

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Vallfogona de 
Riucorb  està tractant dades personals que li concerneixen, o no. 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, 
a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si 
correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les 
finalitats per a les quals es van recollir. 
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es 
conservaran per exercir o defensar reclamacions. 
D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona 
interessada pot oposar-se, en qualsevol moment, a que l’Ajuntament tracti les seves 
dades o a que consulti o reculli els documents que ja es trobin en poder de l’Ajuntament 
o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. Els motius pels quals es pot 
oposar són els  relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi 
per l'acompliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders 
públics per l’Ajuntament. L’Ajuntament deixarà de tractar aquestes dades excepte que 
acrediti motius legítims imperiosos que prevalguin per sobre els interessos, drets i 
llibertats de la persona interessada. 

Com podeu exercir els 
drets?  

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Vallfogona de Riucorb, adreça: C/La Font 
4, tfn.977880000, email: ajuntament@vallfogonaderiucorb.cat.  
Mitjançant el formulari electrònic disponible a: https://www.seu-
e.cat/ca/web/vallfogonaderiucorb/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-
organitzativa/proteccio-de-dades-personals/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-
de-dades-personals 

Termini de 
conservació de les 
dades 

De conformitat amb la normativa d’arxius i gestió documental 
Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Obligatorietat 
 

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès 
que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent. 

Quines vies de 
reclamació hi ha? 
 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar 
una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades. 
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 
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