DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER L’EMPADRONAMENT O CANVI DE
DOMICILI DE FILLS MENORS
Progenitor i domicili del menor
Nom i cognoms:

DNI/NIF:

Carrer:

Núm.:

Esc.:

Població:

Cp:

Telèfon:

Pis:

Porta:

DECLARACIÓ
Als efectes de realitzar la inscripció al Padró Municipal d’Habitants o el canvi de domicili en
l’habitatge assenyalat, respecte al meu fill/s menor d’edat, que a continuació es realaciona/en:
Nom i cognoms
DNI/NIF/passaport





Declaro sota la meva responsabilitat:
 que ostento la guarda i custòdia del menor/s anteriorment citat.
 que disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o canvi de
domicili.
 que no em trobo incurs en els supòsits de fet prevists en els articles 103.1c o 158.3c del
Codi Civil. (veure peu pàgina)
Així mateix, quedo assabentat que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d’aquest
declaració o en les dades o documents que acompanyen a la mateixa, podrà donar lloc a les
responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin, i que de comprovar-se que
els menors inscrits no resideixen al domicili, s’instruirà expedient de baixa per inscripció
indeguda, o si escau el canvi de domicili en el Padró, sense perjudici de les restants
responsabilitats que procedeixin.
Roses,

Signatura del progenitor
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Roses amb
la finalitat d’exercir les seves competències i funcions conforme als temes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
presentant escrit al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), pl. Catalunya, 12 17480
Art. 103.1.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:
1r. Quan existeixi risc de sostracció del menor per algun dels cònjuges o per terceres persones podran adoptar-se les
mesures necessàriesi, en particular les següents:
c) Submissió a autortizació judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”
Art. 158.3.c del Codi Civil: “El jutge, d’ofici o a instàncies del propi fill, de qualsevol parent o del Ministeri Fiscal, dictarà:
3r. Les mesures necessàries per evitar la sostracció dels fills menors que per algun dels progenitors o per terceres
persones i, en perticular les següents:
c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”.

