CONCELLO DE CALDAS DE REIS
Rúa Ferrería, 1
Caldas de Reis
36650-Pontevedra

Reservado selos internos

Imprimir formulario

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROGENITOR/A PARA INSCRICIÓN OU CAMBIO DE DOMICILIO
DE MENORES NON EMANCIPADOS NO PADRÓN MUNICIPAL
Nome e apelidos

DNI/NIF
DNI

Enderezo: Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código postal

E-mail

A efectos de realizar a inscrición padronal ou o cambio de domicilio, segundo consta na folla padronal que se
acompaña, respecto dos meus fillos menores de idade, que a continuación se relacionan:

APELIDOS E NOME

D.N.I. /N.I.E

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
- Que ostento a garda e custodia dos menores anteriormente citados.
- Que dispoño da capacidade legal suficiente para levar a cabo a inscrición padronal ou cambio de domicilio.
- Que non me atopo incurso nos supostos de feito previstos nos artigos 103.1ª)³, ou 158.3º c)4 do Código Civil.
Asemesmo, quedo enterado/a de que a inexactitude, falsidade ou omisión no contido desta declaración ou
nos datos ou documentos que acompañan á mesma, poderá dar lugar ás responsabilidades penais, civís
ou administrativas que correspondan, e que de comprobarse que os menores inscritos non residen no
domicilio, instruirase expediente de baixa por inscrición indebida, ou no seu caso o cambio de
domicilio no Padrón, sen prexuízo das restantes responsabilidades que procedan.

Caldas de Reís, a
(Sinatura)
Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis

AVISO LEGAL
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de
Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras
administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do
Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1,
Caldas de Reis.

