ANNEX II
Departament de gestió del padró municipal

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER INSCRIPCIÓ O CANVI DE DOMICILI DE
MENORS NO EMANCIPATS AL PADRÓ MUNICIPAL APORTANT RESOLUCIÓ JUDICIAL
SOBRE LA GUARDA I CUSTÒDIA
DNI/NIE1

Nom i cognoms
Domicili d’ empadronament

Als efectes de dur a terme la inscripció al padró o el canvi de domicili, segons consta en el full
d’empadronament que s’acompanya, en relació als meus fills menors d’ edat, que a continuació es
relacionen:
Nom i cognoms

Data de naixement

DNI/NIE2

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
-

-

Que la resolució judicial (especificar tipus de resolució, data, jutjat i nº de procediment) ------------------------------------------- presentada es troba en vigor i no n’existeix cap altra de
posterior que la modifiqui pel que fa a la guarda i custòdia.
Que disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció al padró o el canvi de
domicili.
Que no estic sotmès a cap dels supòsits de fet previstos als articles 103.1ª c) 3, o 158.3º c) 4
del Codi Civil.

Tanmateix, quedo assabentat que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d’aquesta
declaració o en les dades o documents que l’ acompanyen, podrà donar lloc a les responsabilitats
civils o administratives que corresponguin.
SANT FELIU DE GUIXOLS a de de

Signatura:



Veure aclariments a peu de pàgina

1.

En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents d’
acreditació de la identitat referits a l’ art. 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

2.

Vegeu Nota 1.

3.

Art. 103.1º c) del Codi Civil: “Admesa la demanda, el jutge, a falta d’acord dels
cònjuges aprovat judicialment, adoptarà, amb audiència d’aquests, les mesures
següents:
1º...Quan hi hagi risc de sostracció del menor per algun dels cònjuges o per terceres
persones es podran adoptar 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’ oficio o a instància del propi fill, de qualsevol
familiar o del Ministeri Fiscal, dictarà:
3º 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.

