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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  SSEERRVVEEII  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓ  II  DDAADDEESS  CCOORRPPOORRAATTIIVVEESS  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTT  DDEE  QQUUAALLIITTAATT  II  AATTEENNCCIIÓÓ  AA  LLAA  CCIIUUTTAADDAANNIIAA 

                      
DECLARACIÓ D’UN SOL PROGENITOR QUAN NO EXISTEIX SENTÈNCIA DE GUARDA I CUSTÒDIA 

 
Declaració responsable per a l’empadronament de menors per un sol progenitor quan no hi ha 
consentiment d’ambdós ni autorització judicial i no existeix resolució judicial que es pronunciï 
sobre la guarda i custòdia v_1_0 
 
Nom i Llinatges DNI / NIE 

 
Domicili d’empadronament. 
 
 
A efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili, segons consta en el full padronal 
adjunt, respecte dels meus fills menors d’edat: 
 
Nom i Llinatges DNI/ NIE 

- 
- 
- 

 

   
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 

- Que no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia del/de la 
menor els/les menors anteriorment esmentats, per la qual cosa ambdós progenitors 
n’ostentam la guarda i custòdia. 
 

- Que conec que l’article 154 del Codi Civil inclou entre les funcions que comprèn la pàtria 
potestat la de “decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d’edat que 
només podrà ser modificat amb el consentiment d’ambdós progenitors o, en 
defecte d’aquest, per autorització judicial”. 

 

- Que (marcau l’opció que correspongui): 

No puc aportar el consentiment de l’altre progenitor, però la manca 
d’empadronament/canvi de domicili dels/de les  meus/meves fills/es menors d’edat 
podria produir una afecció als seus drets pels motius següents 
____________________________________________________________________,  
i he interposat procediment judicial per obtenir l’autorització judicial pertinent (adjuntau 
documentació acreditativa). 

 
No puc aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat manifesta per a 
recabar-lo perque ______________________________________________________ 
 i la manca d’empadronament/canvi de domicili pot produir un perjudici als/a les 
meus/meves fills/es menors d’edat pels motius següents:_______________________ 
_____________________________________________________. 

 
- Que disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o canvi de 

domicili. 
 
Així mateix, quedo assabentat/da que la inexactitud, falsitat o omissió en el contingut d'aquesta 
declaració o en les dades o documents que acompanyen a aquesta, podrà donar lloc a les 
responsabilitats civils o administratives que corresponguin, i que de comprovar-se que els menors 
inscrits no resideixen en el domicili, s'instruirà expedient de baixa per inscripció indeguda, o si escau 
el canvi de domicili al Padró, sense perjudici de la resta responsabilitats que siguin procedents. 
 
Palma,  a          de    de 20 

 
Signat:  
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