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PADRÓ MUNICIPAL 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER LA INSCRIPCIÓ, CANVI DE DOMICILI O 

CONFIRMACIÓ DE DADES DE MENORS NO EMANCIPATS EN EL PADRÓ MUNICIPAL APORTANT 

RESOLUCIÓ JUDICIAL SOBRE LA GUARDA I CUSTÒDIA*1 

 

Nom i Cognoms DNI/NIE1 

 
 

 

Domicili d’empadronament 

 

 

 

A efectes de: 
 

Confirmar l’alta d’empadronament 

Confirmar el canvi de domicili 

Confirmar la residència en el municipi des de la data ............................  

 

Respecte als meus fills menors d’edat, que a continuació es relacionen: 
 

Nom i Cognoms Data de naixement DNI/NIE2 

   

   

   

   

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

  

- Que la resolució judicial (especificar tipus de resolució, data, jutjat i núm. De 

procediment) 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________presentada està 

en vigor i no existeix una altra posterior que modifiqui els termes de la mateixa en 

relació a la guarda i custòdia.  

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

domicili o confirmació de dades. 

- Que no em trobo incorregut en els supòsits de fet previstos en els articles 103.1ª c)3, o 

158.3º c)4  del Codi Civil. 

 

Així mateix, quedo assabentat de que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut 

d’aquesta declaració o en les dades o documents que acompanyen la mateixa, podrà donar 

lloc a les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin. 

 

A________________________, a____ de ______________ de 20___ 

 

Signat: 

 

 
* Veure aclariments al dors de la pàgina 
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1. En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algún dels documents 

d’acreditació de la identitat a que es refereix l’art. 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 

2. Veure nota 1. 

 

3. Art. 103.1º c) del Codi Civil: “Admitida la demanda, el juez, a falta de acuerdo de 

ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las 

medidas siguientes:  

 

1º...Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por 

terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las 

siguientes:  

 

c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del 

menor” 

 

4. Art. 158.3º c) del Codi Civil: “El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de 

cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará:  

 

3º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno 

de los progenitores o por terceras personas y, en particular las siguientes:  

 

c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del 

menor. 

 


