FULL DE REPRESENTACIÓ DE MENORS
Nom i llinatges: ........................................................................................................................................................................
Domicili:................................................................................................................................................................................
DNI/NIE/passaport:............................................................. Telèfon:......................................................................................
Adreça electrònica.................................................................................................................................................................
(Cal exhibir el document d’identitat original de la persona declarant o fotocòpia en cas d’autorització a un tercer)

Com a (PARE / MARE / TUTOR) ..........................................dels menors:
Nom i llinatges:....................................................................................................DNI/NIE/passaport:.....................................
Nom i llinatges:....................................................................................................DNI/NIE/passaport:.....................................
Nom i llinatges:....................................................................................................DNI/NIE/passaport:.....................................
(Cal exhibir l’original o fotocòpia del document d’identitat o del llibre de família / partida de naixement en el cas de menors de 14 anys)
Marcar el supòsit que calgui:

Per a gestions relacionades amb la tramitació de:

□ Certificat d’empadronament PERSONAL □ Certificat de residència per a viatjar
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

□

(Progenitors no empadronats amb el menor: separats o no) Que compartesc la guarda i custòdia amb:
Nom i llinatges:..............................................................................................................................................................................
DNI/NIE/passaport:........................................
Firma del no declarant
(Adjuntau fotocòpia del DNI/NIE/passaport)

□

Que tenc la guarda i custòdia del menor com disposa la resolució judicial vigent: ..................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(indicau el núm. d’ST/ interlocutòria o conveni, data i exp. si cal) i no hi ha resolució posterior que modifiqui els termes.

□

Que compartesc la guarda i custòdia amb l’altre progenitor/ra però no hi ha resolució judicial sobre la qüestió i és impossible
comptar amb la firma de l'altre progenitor/ra perquè (marcau el que calgui):
□ Se’n desconeix la residència □ Resideix en un estat diferent
□ Un altre motiu (indicau-lo): ......................................................................................................................................................

□ Targeta Ciutadana (alta, reposició / renovació, canvi de perfil)
S’HA D’EMPLENAR EN EL CAS DE PARE / MARE DECLARANT NO EMPADRONAT/ADA AMB EL MENOR, TUTOR/RA LEGAL O NO RESIDENTS A PALMA

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

□

Que tenc el consentiment exprés del progenitor/ra empadronat amb el menor o, en el cas dels no residents a Palma,
del que consta com a tutor/ra a la base de dades de la Targeta Ciutadana:
Nom i llinatges:..............................................................................................................................................................................
DNI/NIE/passaport:................................................................... i firma com a mostra de conformitat
(Adjuntau fotocòpia DNI/NIE/passaport)

□

Que tenc la custòdia del menor i la capacitat legal suficient per a fer el tràmit:

o
o

Com disposa la resolució judicial o conveni regulador (indicau el núm. d’ST/ interlocutòria o conveni, data i exp. si cal)
.................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................i del qual no hi ha resolució judicial posterior que la modifiqui.
No hi ha resolució judicial referent a la custòdia.

AUTORITZACIÓ
(Cal exhibir el document d’identitat original i en vigor de la persona autoritzada i adjuntar-hi la fotocòpia del document d’identitat en vigor de la
persona que autoritza.)

Autoritz a realitzar les gestions indicades anteriorment a:
Nom i llinatges: ................................................................................................................................................................., major d’edat.
DNI/NIE/passaport:....................................................................
Firma de la persona autoritzada
Firmant aquest escrit la persona autoritzada accepta la representació
conferida i respon de l’autenticitat de la firma de l’atorgant així com de la còpia
del seu document d’identitat que es presenta.

Palma, ......... d............................ de ...............

Firma de la persona declarant

Els CERTIFICATS O VOLANTS DOMICILIARIS només poden ser sol·licitats per una persona, major d’edat, empadronada amb el
menor o pel seu representant legal.
PER A D’ALTRES SUPÒSITS NO PREVISTS S’HA DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD ESCRITA AL REGISTRE MUNICIPAL.
(Segueix al dors.)
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FULL DE REPRESENTACIÓ DE MENORS
Informació bàsica sobre protecció de dades, d’acord amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril; la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, i la seva normativa de desenvolupament:
Responsable del
Ajuntament de Palma, plaça de Cort, 1, 07001 Palma (Illes Balears), tel. 971 22 59 00 – 630 30 82
tractament
26, ajuntament@palma.cat
Finalitat
Registre i tramitació de la sol·licitud/documentació presentada.
Base jurídica
Exercici de les competències municipals d’acord amb la legislació vigent, compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics i compliment d’una obligació legal.
Destinataris
No es comunicaran dades a tercers aliens a l’Administració municipal, tret que hi hagi obligació
legal, com el compliment de l’article 28 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, o per a exercir les activitats que no realitzi directament
l’Ajuntament i estiguin regulades per contracte o conveni.
Termini de
Les dades es mantindran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s’han
conservació
obtingudes i determinar les responsabilitats que es puguin derivar o d’acord amb les obligacions
legals.
Drets
Es poden exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de limitació del
tractament, de retirar el consentiment, de portabilitat o d’oposar-se a la presa de decisions
individuals automatitzades d’acord amb la normativa vigent i mitjançant escrit dirigit al
responsable del tractament.
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