Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

ÀREA D’ALCALDIA, ECONOMIA,
HABITATGE, GOVERNANÇA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

Nom

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER A
INSCRIPCIÓ O CANVI DE DOMICILI DE MENORS NO
EMANCIPATS EN EL PADRÓ MUNICIPAL APORTANT
RESOLUCIÓ JUDICIAL SOBRA LA GUARDA I CUSTÒDIA(*)
EST-004

NIF/NIE(1)

Cognoms

Domicili d’empadronament

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

Data de naixement

NIF/NIE(2)

DECLARO
Declaro sota la meva responsabilitat
Que la resolució judicial (especificar tipus de resolució, data, jutjat i núm. de procediment) presentada està en
vigor i no existeix altra posterior que modifiqui els termes de la mateixa en lo relatiu a la guarda i custòdia.

Que disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o canvi de domicili.
Que no em trobo en els supòsits de fet previstos 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 acompanyin a la mateixa, podrà donar lloc a les responsabilitats penals, civils o
administratives que corresponguin, i que de comprobar-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.

El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signat

Protecció de Dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrónica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
* Veure aclariments al dors de la pàgina
SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

Esborrar
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1. En cas de no disposar de NIF/NIE, es farà constar un dels documents d’acreditació de la identitat
a que es refereix l’art. 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’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, a falta d’acord de tots dos cònjuges
aprovat judicialment, adoptarà, amb audiència d’aquest, les mesures següents:
1º... Quan existeixi risc de sostracció del menor per qualsevol del cònjuges o per terceres
persones podran adoptar-se les mesures necessàries i, en particular, les següents: c) Submissió
a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”
4. Art. 158.3 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 sostracció dels fills menors per qualsevol dels
progenitors o per tercers persones i, en particular, les següents:
c) Sostracció a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”.
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