
 

 
 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR/A PER A LA INSCRIPCIÓ O CANVI DE 

DOMICILI DE MENORS NO EMANCIPATS AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 

 

DADES DE PROGENITOR/A O TUTOR/A  

 

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 DOCUMENTACIÓ 

   

 
 

  

 
 

  

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 

Que demano empadronar els menors indicats en la següent adreça: 

......................................................................................................................................................................................................... 

Que disposo de capacitat legal suficient per a 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 acompanyen a aquesta, podrà donar lloc a les responsabilitats penals, civils o administratives que correspongui. 

(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 els termes de la resolució en allò que fa referència a la guarda i custòdia de menors. Ompliu les dades 
següents: 

 

 

- Que tinc atorgada la guarda i custòdia en exclusiva dels menors. 

- Que no em trobo incurs en els supòsits de fet previstos en els articles Art. 103 1r c) i 158 3r c) 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) 
 

 
 
 
 
 
 
Barcelona, ................................................................................ NÚM. EXPEDIENT____________________________ 

Nom i cognoms Document d’identitat 

Adreça 

 
Codi Postal Població Telèfon Correu electrònic 

Jutjat Tipus de resolució (Sentència, mesures provisionals, etc.) 

Procediment Data 



                                     

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB AQUESTA DECLARACIÓ: 
 

1. Original i fotocòpia del DNI / targeta de residència / passaport vigent del declarant. 

2. Original i fotocòpia de la documentació identificativa dels menors:  

- DNI / targeta de residència / passaport vigent. 

- Llibre de família o certificat de naixement. 

3. Original i fotocòpia de la resolució administrativa o judicial que atorgui la representació legal o del conveni regulador de separació/divorci 

(si és el cas). 

 

 

Us recordem que pot tramitar la sol·licitud del volant de residència en el Portal de Tràmits de l’Ajuntament 

(https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual), i rebrà el volant al seu domicili mitjançant correu postal. Si disposa d’un 

certificat electrònic o d’idCATMòbil, podrà obtenir el volant de residència de forma immediata i en qualsevol moment a través del mateix 

Portal de Tràmits (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual). 

 

COMPROVACIÓ DE RESIDÈNCIA DE CIUTADANS COMUNITARIS I ASSIMILATS 

La resolució de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal 

(BOE. 122 de 02/5/2020), estableix l’obligació pels Ajuntaments de comprovar la residència dels ciutadans comunitaris o assimilats 

empadronats al municipi en qualsevol de les situacions següents:  

- Ciutadans no inscrits en el Registre Central d’Estrangers. 

- Ciutadans amb targeta de residència amb una expedició de més de 5 anys. 

- Ciutadans amb Certificat d’Inscripció en el Registre Central d’Estrangers amb una expedició de més de 5 anys. 

 
L’Ajuntament comunicarà als interessats la seva obligació de confirmar per escrit la residència al domicili d’empadronament al municipi. 

 
En cas de no realitzar el tràmit corresponent, s’iniciarà un expedient de baixa en el Padró d’Habitants. 

 
 
 

RENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ PADRONAL DE CIUTADANS EXTRACOMUNITARIS 
 

L’article 16 de la Llei de Bases del Règim Local estableix l’obligació dels ciutadans no comunitaris sense permís de residènc ia 

permanent de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. 

 
La no renovació podrà suposar la caducitat de la inscripció i, per tant, la baixa padronal. 

 
 
 

PROTECCIÓ DE DADES 
 

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Barcelona 
amb la finalitat de gestionar el Padró municipal d’habitants (tractament 0394- Padró municipal d’habitants). Les vostres dades no seran 
cedides a tercers ni utilitzades per a elaborar decisions automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), tret dels casos establerts a la 
normativa legal  vigent. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar 
informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 
Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l’activitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Art. 103 1r c) del Codi Civil: “Admesa la demanda, el jutge, a falta d'acord d'ambdós cònjuges aprovat judicialment, adoptarà, amb 
audiència d'aquests les mesures següents: 
1r. Quant existeixi risc de sostracció del menor per algun dels cònjuges 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. 

2 Art. 158 3r c) del Codi Civil: “El jutge, 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) Sotmetiment a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual

