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ANNEX I

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER A INSCRIPCIÓ O CANVI
DE DOMICILI DE MENORS NO EMANCIPATS AL PADRÓ MUNICIPAL
SIN RESOLUCIÓ JUDICIAL SOBRE LA GUARDA I CUSTODIA

Àrea/Departament Gestió
del Padró Municipal

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROGENITOR PARA INSCRIPCIÓN O CAMBIO DE DOMICILIO
DE MENORES NO EMANCIPADOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL SIN RESOLUCIÓN
JUDICIAL SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA

Área/Departamento Gestión
del Padrón Municipal

SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
Nom i Cognoms / Nombre y apellidos

Document Identificatiu(1)/ Documento Identificativo
DNI

Tipus Via / Tipo vía

Domicili d'empadronament / Domicilio de empadronamiento

Carrer - Calle

A efectes de fer la inscripció padronal o el canvi de domicili, segons consta al full padronal que s'acompanya, respecte dels meus fills menors d'edat, que a
continuació es relacionen:
A efectos de realizar la inscripción padronal o el cambio de domicilio, según consta en la hoja padronal que se acompaña, respecto de mis hijos menores de edad, que a continuación
se relacionan:

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

Data de naixement / Fecha de nacimiento

DNI/NIE (2)

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
-

Que
Que
Que
Que

ambós progenitors ostentem la guarda i custòdia del menor/els menors anteriorment esmentats
no hi ha resolució judicial qes es pronuncïi sobre la garda i custòdia.
concorre impossibilitat de poder comptar amb la signatura de l'altre progenitor i el menor/els menors estan convivint amb mi.
disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o canvi de domicili.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-

Que
Que
Que
Que

ambos progenitores ostentamos la guarda y custodia del menor/los menores anteriormente citados.
no existe resolución judicial que se pronuncie sobre la guarda y custodia.
concurre imposibilidad de poder contar con la firma del otro progenitor y el menor/los menores están conviviendo conmigo.
dispongo de capacidad legal suficientte para llevar a cabo la inscripción padronal o cambio de domicilio.

Així mateix, quedo assabentat que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d'aquesta declaració o en les dades o documents que acompanyen
aquesta, podrà donar lloc a les responsabilitats civils o administratives que corresponguin.
Así mismo, quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los datos o documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar
a las responsabilidades civiles o administrativas que correspondan.

Signatura / Firma

Esplugues de Llobregat,
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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