DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER INSCRIPCIÓ O CANVI DE DOMICILI DE
MENORS NO EMANCIPATS EN EL PADRÓ MUNICIPAL APORTANT RESOLUCIÓ JUDICIAL
SOBRE LA GUARDA I CUSTODIA
ANNEX II
Dades de l'interessat
Nom i cognoms:

*NIF/CIF:

Domicili d’empadronament
Carrer:

Codi postal:

Població:

Província:

Dades a l'efecte de notificacions
Mitjà de notificació:
Notificació electrònica
Adreça postal:

Codi postal:

Notificació postal

Municipi:

Província:

Correu electrònic:

Mòbil:

A efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili, segons consta en la fulla padronal que
s’acompanya, respecte dels meus fills menors d’edat, que a continuació es relacionen:

Nom i cognoms

Data naixement

¹DNI/NIE

Declaro sota la meva responsabilitat:
• Que la resolució judicial (especificar tipus de resolució, data, jutjat i procediment):___________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
presentada està en vigor i no existeix altre posterior que modifiqui els termes de la mateixa en el relatiu a la
guarda i custodia.
• 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 previstos en els articles 103.1ª c)², o 158.3º c)³ del Codi
Civil.
Per tant, quedo assabentat de 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 a lloc a les responsabilitats civils o
administratives que corresponen.

La Bisbal d’Empordà, a
Signatura:

de

de

¹ En el cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents d’acreditació de l’identitat a que
es refereix l’art. 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.
² Art. 103.1º c) del Código Civil: “Admitida la demanda, el juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges
aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:
1º...Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas podrán
adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor”
³ Art. 158.3º c) del Código Civil: “El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del
Ministerio Fiscal, dictará:
3º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras
personas y, en particular las siguientes:
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Finalitat: empadronament i identificació dels habitants del municipi, acreditació de residència en el municipi i del domicili,
notificacions, finalitats històriques, estadístiques i científiques i altres establertes per la Llei de Bases de Règim Local i altra
normativa reguladora del padró.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a l’Institut Nacional d’Estadística i altres administracions públiques en els casos
autoritzats per la normativa reguladora del Padró.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
> Trobareu més informació a l’adreça [http://www.labisbal.cat/ca/ajuntament-de-la-bisbal-d-emporda.html]

