DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROGENITOR/A PER A LA INSCRIPCIÓ O EL CANVI DE
DOMICILI DE MENORS NO EMANCIPATS AL PADRÓ MUNICIPAL APORTANT RESOLUCIÓ
JUDICIAL SOBRE LA GUARDA I CUSTÒDIA (ANNEX II)
DADES PERSONALS
Nom i cognoms		
Domicili d’empadronament

DNI/NIE1
CP

Municipi

A l’efecte de fer la inscripció padronal o el canvi de domicili, segons consta en el full padronal adjunt, respecte dels meus
fills menors d’edat, que a continuació indico:
DNI/NIE1

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
- Que la resolució judicial (especifiqueu el tipus de resolució, la data, el jutjat i el número de procediment) .......................
..................................................................................................................................................................................
presentada està en vigor i no n’hi ha cap de posterior que en modifiqui els termes pel que fa a la guarda i custòdia.
- Que disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o el canvi de domicili.
- Que no estic immers/a en els supòsits de fet previstos en els articles 103.1c 2 o 158.3c 3 del Codi civil.
Així mateix, resto assabentat/ada que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d’aquesta declaració o en les dades
o documents que l’acompanyen podran donar lloc a les responsabilitats civils o administratives que corresponguin.

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Nom i cognoms

Tarragona, ...........de.................................de 20.........

Al Departament de

Signatura

El/la cap del Registre

1

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

2

Article 103 del Codi civil:
«Admesa la demanda, el jutge, mancant acord de tots dos cònjuges aprovat judicialment, adoptarà, amb audiència a aquests, les mesures següents:
»1r. [...] Quan hi hagi 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.»

3

Article 158 del Codi civil:
«El jutge, d’ofici o a instància del fill mateix, 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.»

ALCALDIA

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ELS INTERESSATS/ADES SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable:

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat:

Tramitar procediments i actuacions administratives i —si ho autoritzeu— informar sobre les activitats que du a terme
l’Ajuntament de Tarragona.

Legitimació:

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’Ajuntament de
Tarragona. Consentiment.

Drets:

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es poden exercir formalitzant una sol·licitud davant
l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, la qual haurà de dur, adjunta, una còpia del DNI. Aquesta sol·licitud
s’hi pot presentar tant de manera presencial com per correu ordinari (OMAC, plaça de la Font, 1, 43003
Tarragona), o bé fent el tràmit específic de la seu electrònica, Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió
i oposició de les dades personals.

Més informació sobre el tractament:

Podeu consultar https://www.tarragona.cat/politica-de-privacitat

Dono el meu consentiment per rebre informació sobre les activitats de l’Ajuntament.

