Borrar dades

Guardar formulari

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
DECLARACIÓ RESPONSABLE de progenitor per a la inscripció o canvi de domicili de menors
no emancipats en el padró municipal, aportant Resolució Judicial sobre la guarda i custòdia

1. DADES SOL.LICITANT
DNI / NIF / PASS / NIE 1

Nom i cognoms
Adreça

Codi postal

Telèfon

Població

Adreça electrònica

A l'efecte de realitzar la inscripció de padró o el canvi de domicili, segons consta en el full del padró
que s'acompanya, respecte dels meus fills menors d'edat, que a continuació es relacionen:
Nom i cognoms

Data de naixement

DNI / NIF / PASS / NIE 2

2. DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILIDAT:


Que la resolució judicial presentada està en vigor i no existeix altra posterior que modifiqui els
termes de la mateixa pel que fa a la guarda i custòdia, especificar;

Tipus de resolució
Data de la resolució
Jutjat
Núm. de procediment




Que disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció en el padró o canvi de
domicili.
Que no hem trobo culpable dels supòsits de fet prevists en els articles 103.1ª c) 3, o 158.3º c)
4 del Codi Civil.

Així mateix, quedo assabentat que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d'aquesta
declaració o en les dades o documents que acompanyen a la mateixa, podrà donar lloc a les
responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin.
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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 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

2

Vegeu Nota 1.

3

Art. 103.1º c) del Codi Civil: “Admesa la demanda, el jutge, mancant acord de tots dos cònjuges aprovat judicialment,
adoptarà, amb audiència d'aquests, les mesures següents:
1º... Quan existeixi risc de subtracció del menor per algun dels cònjuges o per terceres persones podran adoptar-ne les mesures
necessàries i, en particular, les següents:
c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”
4

Art. 158.3º c) del Codi Civil: “El jutge, d'ofici o a instàncies del propi fill, de qualsevol parent o del Ministeri Fiscal, dictarà:
3º Les mesures necessàries per evitar la subtracció dels fills menors per algun dels progenitors o per terceres persones i, en particular
les següents:
c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”

Rubí,

de/d’

de

Firma de la persona que declara
Igual que en el DNI/NIE/PASS 1

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autori tzació així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a re vocar el seu consentiment en qualsevol moment quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot a cudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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