
Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal: les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al tractament 
“Padró municipal d'habitants”, el responsable del qual és l'Ajuntament de Blanes, davant del qual les persones afectades podran exercir els seus drets 
d'accés, rectificació i altres. La finalitat del tractament és la gestió del Padró municipal d’habitants, legitimada per l’obligació d’inscripció establerta a la 
llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Les dades no seran cedides a tercers, exceptuant els casos establerts per la 
normativa legal vigent, ni seran utilitzades per elaborar decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. Podeu consultar informació addicional 
sobre la protecció de dades de caràcter personal relativa a aquest tractament a https://www.blanes.cat/docweb/protecció-de-dades. 
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AJUNTAMENT 
DE BLANES 

    
 
Padró municipal d’habitants -Declaració dels tutors del domicili de menors 

  
Dades dels tutors 
Nom   Primer cognom Segon cognom Document d’Identitat Telèfon 
 
                              
Domicili Municipi Província 
 
                  

 
Nom   Primer cognom Segon cognom Document d’Identitat Telèfon 
 
                              
Domicili Municipi Província 
 
                  

 
Declarem que els menors 
Nom   Primer cognom Segon cognom Data de naixement Document d’Identitat 
 
                              
 
                              
 
                              
 
Tenen la seva residència habitual al municipi de Blanes i han de constar empadronats a l’habitatge següent: 
Carrer, avinguda, plaça ... Número Escala Planta Porta Bloc 
 
                                    
 
Dades de la sentència judicial o resolució administrativa de guarda dels menors 
Procediment Data Jutjat 
 
                  
 
 
 
Blanes,        ______ de        __________________ de       _______ 
 
Signatura dels declarants (Ha de coincidir amb la dels document d’identitat que s’adjuntin) 
 
 
 
 
 
Documentació que cal aportar (original) 
 
1. Documents d’identitat vigents dels tutors 
 
2. Documents d’identitat vigents dels menors: 
Llibre de família o del certificat de naixement i a més: 
Menors espanyols: DNI vigent, si en tenen (obligatori des dels 14 anys) / Menors estrangers de la Unió Europea, Suïssa, 
Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Permís de residència o passaport o document d'identitat del país d’origen vigents acompanyats  
del certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, si el tenen /  Menors estrangers de la resta de països:  Permís de residència o 
passaport vigent. 
 
3. Resolució judicial  de tutela o resolució administrativa de guarda del menor. 
 
EL PERÍODE DE VALIDESA D’AQUEST DOCUMENT ÉS D’UN MES 


