Servizo: Xestión do Padrón Municipal de habitantes
DECLARACIÓN RESPONSABLE DO PROXENITOR PARA INSCRICIÓN OU
CAMBIO DE DOMICILIO DE MENORES NON EMANCIPADOS NO PADRÓN
MUNICIPAL*
NOME E APELIDOS

DNI/NIE1

DOMICILIO DE EMPADROAMENTO

Para os efectos de realizar a inscrición padronal ou cambio de domicilio, segundo
consta na folla padronal que se acompaña, respecto ós meus fillos menores de
idade, que a continuación se relacionan:
DNI/NIE2

NOME E APELIDOS
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
-

Que ostento a garda e custodia dos menores anteriormente citados.
Que dispoño de capacidade legal dabondo para levar a cabo a inscrición
padroal ou cambio de domicilio.
Que non me atopo incurso nos supostos de feito previstos nos artigos 103.1ª
c)3 ou 158.3º c) 4 do Código Civil.

Así mesmo, quedo enterado de que a inexactitude, falsedade ou omisión no
contido desta declaración ou nos datos ou documentos que se achegan a dita
declaración, poderán 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 ó cambio de domicilio no Padrón, sen
prexuízo das restantes responsabilidades que procedan.
En Bergondo, a

de

Asinado
*

*

Ver aclaracións ó dorso da páxina
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1. No caso de non dispoñer de DNI/NIE, faráse constar algún dos documentos de
acreditación da identidade a que se refire o art.16.2 f) da Ley 7/1985, de 12 de
abril, reguladora das bases do réxime local.
2. Véxase Nota 1.
3. Art. 103.1º c) do Código Civil: “Admitida a demanda, o xuíz, a falta de acordo
de ámbolos dous cónxuxes aprobado xudicialmente, adoptará, con audiencia de
éstos, as medidas seguintes:
1º... Cando exista risco de sustración do menor por algún dos cónxuxes ou por
terceiras persoas poderán adoptarse as medidas necesarias e, en particular, as
seguintes:
c) Sometemento á autorización xudicial previa de calquera cambio de domicilio
do menor”
4

Art.158.3º c) do Código Civil: “O xuíz, de oficio ou a instancia do propio fillo,
de calquera parente ou do Ministerio Fiscal, ditará:
3º As medidas necesarias para evitar a sustracción dos fillos menores por
algún dos proxenitores ou por terceiras persoas e, en particular as seguintes:
c) Sometemento á autorización xudicial previa de calquera cambio de
domicilio do menor”.

