Declaració responsable del progenitor o progenitora per inscripció o
canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal
d’habitants, amb resolució judicial sobre la guarda i custòdia
Progenitor/Progenitora i domicili del menor o de la menor
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça
Telèfon

Codi Postal

Població

Correu electrònic

A efectes de realitzar la inscripció al Padró Municipal d’Habitants o el canvi de domicili en l’habitatge assenyalat, segons
consta en el full padronal que s’acompanya, respecte al meu fill/s menors d’edat, que a continuació es relaciona/en:
Nom i Cognoms del menor/de la menor

DNI(si escau)

Data de naixement

Nom i Cognoms del menor/de la menor

DNI(si escau)

Data de naixement

Nom i Cognoms del menor/de la menor

DNI(si escau)

Data de naixement

Nom i Cognoms del menor/de la menor

DNI(si escau)

Data de naixement

Nom i Cognoms del menor/de la menor

DNI(si escau)

Data de naixement

*En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents acreditatius de la identitat a que es refereix
l’article 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local.

Declaro sota la meva responsabilitat:
• Que la resolució judicial (cal adjuntar còpia de la resolució) presentada és vigent i no existeix cap
altra resolució posterior que modifiqui els termes pel que fa a la guarda i custòdia del/s menor/s
anteriorment citat/s.
• Que disposo de la 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) 1 o 158.3.c) 2 del Codi
Civil (referència al peu de pàgina).
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.
*Veure aclariments al dors
,

de

de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades
siguin incorporades en un fitxer denominat Padró d’habitants responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major,
52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i Gestió i tractament del padró
d’habitants de l’Ajuntament. Aquestes dades seran transmeses a l’Institut Nacional d’Estadística i a les autoritats competents i seran
conservades sempre que ostenti la condició de veí o les responsabilitats que es puguin derivar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posarse en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura dels declarants
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Aclariments
1- Art. 103.1r 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
necessàries i, en particular, les següents:
c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor.”
2- Art. 158.3r 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 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.”
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