AJUNTAMENT

DE BLANES

ANNEX II. Declaració responsable del progenitor per inscripció o canvi de domicili al padró municipal de menors
no emancipats amb aportació de la resolució judicial sobre la guarda i custòdia
Dades del progenitor que fa la declaració
Nom

Primer cognom

Domicili

Segon cognom

Document d’Identitat

Municipi

Província

Telèfon

Dades del domicili d’empadronament
Domicili

Municipi

Província

Blanes

Girona

A l’efecte de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili, d’acord amb el que consta al full padronal que
s’acompanya, dels meus fills, menors d’edat, que indico a continuació:
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Data de naixement

Document d’Identitat

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:


Que la resolució judicial presentada, les dades de la qual indico al peu d’aquest escrit, està en vigor i no existeix una altra
posterior que modifiqui els termes d’aquesta en allò que es refereix a la guarda i custòdia.



Que disposo de capacitat legal suficient per efectuar la inscripció padronal o canvi de domicili.



Que no he incorregut en els supòsits de fet previstos en els articles 103.1r c), o 158.3r c) del Codi Civil.



Així mateix, 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.

Dades de la sentència judicial que atorga la guarda i custòdia en exclusiva al progenitor
Procediment (tipus de resolució i número de procediment

Blanes,

_____de

____________________ de

Data

Jutjat

_____

Signatura de la persona que fa la declaració (Ha de coincidir amb la de document d’identitat que s’adjunta)

Article 103.1r c) del Codi Civil:
“Admesa la demanda, el jutge, a falta d’acord dels dos cònjuges aprovat judicialment, ha d’adoptar, amb audiència d’aquests, les mesures
següents:
1r ….Quan existeixi 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) Sotmetre a autorització judicial prèvia qualsevol canvi de domicili del menor”.
Article 158. 3r c) del Codi Civil:
“El jutge, d’ofici o a instància del mateix fill, de qualsevol parent o del ministeri fiscal, ha de dictar:
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) Sotmetre a autorització judicial prèvia qualsevol canvi de domicili del menor.

