Declaració responsable de la persona progenitora per a la
inscripció de menors no emancipats en el padró municipal
Dades del pare o mare
Nom i cognoms:
Document identificatiu:
Domiciliat/da a:
Municipi:
A efectes de realitzar la inscripció padronal segons consta en el full padronal que s’acompanya,
respecte dels meus fills/filles menors d’edat.

Dades del/ de la menor
Nom i cognoms

Document identificatiu

Declaro sota la meva responsabilitat
1. Que tinc la guàrdia i custòdia dels menors anteriorment relacionats.
2. Que tinc capacitat legal suficient per fer la inscripció padronal.
3. Que no em trobo incurs en els supòsits de fet previstos en els articles 103.1r C, o 158. 3r
C del Codi Civil.
Així mateix quedo assabentat/da que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d’aquesta
declaració o en les dades o documents que acompanyen aquesta declaració, podrà donar lloc a
les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin, i, que si es comprova que
els menors inscrits no resideixen en el domicili s’instruirà expedient de baixa per inscripció
indeguda o en el seu cas el canvi de domicili en el padró, sense perjudici de la resta de
responsabilitats que procedeixin.
Girona, ___ d ___________ de 20___
Signatura,

Documents que cal aportar:
-

Document identificatiu de la persona autoritzant que signa la declaració jurada.

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució
d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al
registre general de l’Ajuntament de Girona o al registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat.

Referències legislatives a tenir en compte
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el codi penal que disposa en
el capítol II secció I de les falsedats documentals, articles 390 i 392.
Capítol II: De les falsedats documentals
Secció 1a: De la falsificació de documents públics, oficials i mercantils i dels despatxos
transmesos per a serveis de telecomunicació.
Art. 390:
1. Serà castigat amb les penes de presó de tres a sis anys, multa de sis a vint-i-quatre
mesos, i inhabilitació especial per un període de dos a sis anys, l’autoritat o el funcionari
públic que, en l’exercici de les seves funcions, cometi falsedat:
- 1r. Alterant un document en algun dels seus elements o requisits de caràcter
essencial.
- 2n. Simulant un document en tot o en part, de manera que indueixi a error sobre la
seva autenticitat.
- 3r. Suposant en un acte la intervenció de persones que no l’han tingut o atribuint, a
aquelles que hi ha intervingut, declaracions o manifestacions diferents d’aquelles
que hagin fet.
- 4t. Faltant a la veritat en la narració dels fets.
2. Serà castigat amb les mateixes penes que les assenyalades en l’apartat anterior el
responsable de qualsevol confessió religiosa que incorri en alguna de les conductes descrites
en els números anteriors, respecte d’actes i documents que puguin produir un efecte en l’estat
de les persones o en l’ordre civil.
Art. 392:
El particular que cometi, en un document públic, oficial o mercantil, alguna de les falsedats
descrites en els tres primers números de l’apartat 1 de l’article 390 ha de ser castigat amb les
penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos.
Article 107 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de
població i demarcació territorial.
La negativa dels espanyols i estrangers que visquin en territori espanyol a formalitzar els fulls
d’inscripció padronal, la manca de firma en aquests, les omissions o falsedats produïdes en els
esmentats fulls o en les sol·licituds d’inscripcions, així com l’incompliment de la resta d’obligacions
provinents dels preceptes anteriors amb relació l’empadronament, seran sancionats per l’alcalde
conforme a l’article 59 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, sense perjudici de
qualsevol altra classe de responsabilitat que s’escaigui.
Els pares dels menors d’edat o incapacitats, o els seus tutors o, si és el cas, els residents majors
d’edat amb els quals habitin respondran de l’incompliment de les obligacions indicades i de les
omissions i falsedats produïdes en els fulls d’inscripcions o en les sol·licituds amb relació aquests
menors.
Article 103. 1r C del Codi Civil:
“Admesa la demanda, el jutge, a falta d’acord d’ambdós cònjuges aprovat judicialment, adoptarà,
amb audiència d’aquests, les mesures següents:
1r... Quan existeixi 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) Sotmetiment a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”
Article 158. 3r C del Codi Civil:
“El jutge, d’ofici o a instància del propi fill/filla, de qualsevol parent o del Ministeri Fiscal, dictarà:
3r Les mesures necessàries per evitar la sostracció dels fills/filles menors per algun dels
progenitors per terceres persones i, en particular les següents:
C) Sotmetiment a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del/de la menor”

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució
d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al
registre general de l’Ajuntament de Girona o al registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat.

