Reservado selos internos

Imprimir formulario

SOLICITANTEINTERESADO/A

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROXENITOR/A PARA A INSCRIPCIÓN/CAMBIO DE
DOMICILIO DE MENORES NON EMANCIPADOS NO PADRON MUNICIPAL CON/SEN
RESOLUCIÓN XUDICIAL SOBRE A GARDA E CUSTODIA
DNI/NIF
DNI/NIE:

Nome e apelidos
Enderezo de empadronamento: / Rúa / Número

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

NOME E APELIDOS

DATA DE
NACEMENTO

DNI/NIE

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
- Que ambos proxenitores ostentamos a garda e custodia do(s)/da(s) menor(es) anteriormente citados.
- Que non existe resolución xudicial que se pronuncie sobre a garda e custodia.
- Que concurre imposibilidade de poder contar coa firma do outro proxenitor/a e o(s)/a(s) menor(es) están
convivindo comigo.
- Que dispoño da capacidade legal suficiente para levar a cabo a inscrición padronal ou cambio de
domicilio.
- Que a resolución xudicial
(tipo de resolución, data, xuzgado e nº de procedemento) presentada esta en vigor e non existe outra posterior
que modifique os termos da mesma no relativo a garda e custodia (De ser o caso).
Asi mesmo, quedo enterado de que a inexactitude, falsedad ou omisión no contido de esta declaración ou nos
datos ou documentos que acompañan a mesma, podrá dar lugar as responsabilidades civís ou administrativas que
correspondan.
Salceda de Caselas, a
(Sinatura)

ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, "a inexatitude, falsidade ou omisión, de caracter
esencial, de calquera dato ou información que se achegue a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, a documentación
que sea no seu caso requerida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña
constancia de tales feitos, sin prexuizo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.
Asemade, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao exercicio do dereito ou
ao inicio da actividades correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mismo obxeto durante un período de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos términos establecidos nas
normas sectoriais de aplicación.
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros
do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con
esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio
da actividade a desenvolver.
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