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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL DOMICILI DE MENORS D'EDAT
Dades del pare/mare o representant legal
Nom i cognoms

DNI/NIE (1)

Domicili

Població

Informació a efectes de la realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili
Com a pare/mare o representant legal, manifesto que els menors d’edat següents:
Nom i cognoms
Data de naixement

DNI/NIE (2)

Tenen la residència habitual i han de constar empadronats en el domicili següent de Palafrugell:
Nom de la via

Número

Escala

Pis

Porta

Declaro sota la meva responsabilitat
 Supòsit 1: Sense resolució judicial sobre la guarda i custòdia
• Que ambdós progenitors tenim la guarda i custòdia dels menors d'edat anteriorment relacionats
• Que no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia
• Que no hi ha possibilitat de poder comptar amb la signatura de l’altre progenitor i el/els menor/s estan convivint
amb mi
• Que disposo de la capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o el canvi de domicili
Així mateix, quedo assabentat/da 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 lloc a les responsabilitats civils o administratives
que correspongui.
 Supòsit 2: Aportant resolució judicial sobre la guarda i custòdia
• Que la resolució judicial que es presenta (indiqueu el tipus de resolució, data, jutjat i número de procediment)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
està en vigor i no existeix cap altra resolució posterior que modifiqui els termes de la mateixa pel que fa a la
guarda i custòdia
• Que disposo de la capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o el canvi de domicili
• Que no em trobo immers en cap dels supòsits previstos en els articles 103.1 c) (3), o 158.3 c) (4) del Codi Civil
Així mateix, quedo assabentat/da 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 lloc a les responsabilitats civils o administratives
que correspongui.

Documents adjunts
 Fotocòpia del document d'identitat del
declarant i dels menors d'edat. Cal portar també
l'original d'aquests documents
 Fotocòpia del document de la resolució
judicial que atorga la guarda i custòdia. Cal
portar també l'original d'aquest document
(només per al supòsit 2)

Deixar en blanc la sol·licitud

Data i signatura dels declarants
Palafrugell,
Signatura del pare/mare o representant legal

Imprimir la sol·licitud

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
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 Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

(1)

En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents d’acreditació de la identitat als
quals fa referència l’article 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
(2)

En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents d’acreditació de la identitat als
quals fa referència l’article 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
(3)

Article 103 del Codi Civil:
«Admesa la demanda, el jutge, mancant acord de tots dos cònjuges aprovat judicialment, adoptarà, amb
audiència d'aquests, les mesures següents:
1. Quan existeixi risc de substracció del menor per part d’algun dels cònjuges o per part de terceres
persones podran adoptar-se les mesures necessàries i, en particular, la següent:
c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor.»
(4)

Article 158 del Codi Civil:
«El jutge, d'ofici o bé a instància del propi fill, de qualsevol parent o del Ministeri Fiscal, dictarà:
3. Les mesures necessàries per evitar la substracció dels fills menors per part d’algun dels progenitors o
per part de terceres persones i, en particular, la següent:
c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor.»

