DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER A LA INSCRIPCIÓ O CANVI
DE DOMICILI DE MENORS NO EMANCIPATS EN EL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS *
NOM I COGNOMS

NIF/ NIE / Passaport

DOMICILI

Als efectes de dur a terme la inscripció padronal o el canvi de domicili, respecte
dels meus fills menors d’edat, que a continuació es relacionen:
NOM I COGNOMS

DNI / NIE / PASSAPORT

Declaro sota la meva responsabilitat:
1. Que ostento la guàrdia i custòdia dels menors anteriorment citats.
2. Que disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció
padronal o canvi de domicili.
3. Que no em trobo incurs en els supòsits de fet previstos en els art. 103.1 c), ó
158.3 c)del Codi Civil.
Tanmateix, resto assabentat que la inexactitud, falsedat u omissió en el contingut
d’aquesta declaració o en les dades o documents que l’acompanyen, podrà
donar lloc a les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin, i
de comprovar-se que els menors inscrits no resideixin en el domicili, s’instruirà
expedient per baixa d’ofici per inscripció indeguda, o si s’escau el canvi de domicili
en el padró, sens perjudici de les restants responsabilitats que siguin procedents.
Fogars de la Selva, ----------- de/d’-------------------------- de 20-----.
Signat,

* Veure aclariment al darrera de la pàgina
En compliment d'allò que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de
Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les dades recollides en aquest formulari
s'incorporaran per ser tractades en un fitxer automatitzat propietat d'aquest Ajuntament, amb la
finalitat d'atendre la seva sol·licitud. Li recordem que pot exercir en qualsevol moment el dret d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició per escrit en el Registre General.

1 - En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents
d'acreditació de la identitat a que fa referència l'article 16.2.f) de la Llei 7/1985 de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
2 - Veieu Nota 1.
3 - Art. 103.1o. C) del Codi Civil : "Admesa la demanda, el jutge, a manca d'acord
d'ambdós cònjuges aprovat judicialment, adoptarà, amb audiència d'aquests, les
mesures següents:
1er. Quan existeixi risc de substracció del menor per algun del 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"
4 Article 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 substració 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"

