
 

 
 

Declaració responsable per l’empadronament de menors amb un 
sol progenitor quan no hi ha consentiment dels dos progenitors 
ni autorització judicial i no existeix resolució judicial que es 
pronunciï sobre la guarda i custòdia  

Dades del pare o mare  

A efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili segons consta en el full padronal 
que s’acompanya, respecte dels meus fills/filles menors d’edat, que es relacionen a continuació: 

Dades del/ de la menor 

Declaro sota la meva responsabilitat 
1. Que no hi ha resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia dels/de les 

menors anteriorment esmentats/des, per la qual cosa ambdós progenitors ostentem la 
guàrdia custòdia. 

2. Que soc coneixedor de l’art.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 es pot modificar amb el consentiment dels dos progenitors o, sinó, per autorització 
judicial”.  

3. Que:1  
 No puc aportar el consentiment de l’altre progenitor, però la manca 

d’empadronament/canvi de domicili dels meus fills/es menors podria produir una afecció 
als seus drets per ________________________________________________, i he 
interposat procediment judicial per obtenir  l’autorització judicial pertinent.2 

  No puc aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat manifesta per 
demanar-lo per________________________________i la manca d’empadronament/canvi 
de domicili pot produir un perjudici als meus fill/es menors d’edat per 
__________________________________________________________ . 

4. Que disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o canvi de 
domicili. 

 
 
 

                                                      
1 Marqueu l’opció que correspongui 
2 Adjuntar documentació acreditativa 

Nom i cognoms:  

Document identificatiu:  

Domiciliat/da a:  Municipi:  

Nom i cognoms Data de naixement Document identificatiu 

   

   

   



 
 
Així mateix, quedo assabentat/da que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d’aquesta 
declaració o en les dades o documents que l’acompanyen podrà donar lloc a les responsabilitats 
civils o administratives que corresponguin. 

 

Girona, ___ de/d’_____ de 20___ 

Signatura, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents que cal aportar:  
- Document identificatiu de la persona autoritzant que signa la declaració jurada. 

 
 
 
 
 
 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. 
Finalitat: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma 
legal ho autoritzi. 
Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, art. 66) i la Llei de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (L 39/2015, art. 28.1 i 66). 
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada al Registre General 
(plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a 
www.girona.cat/dadespersonals. 
 
 
 
 

  
 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1489.html
http://www.girona.cat/dadespersonals
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