
  
 

 
 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR / DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROGENITOR 
 

INSCRIPCIÓ DE MENORS NOMÉS AMB 1 PROGENITOR SENSE RESOLUCIÓ JUDICIAL SOBRE LA GUARDIA I 
CUSTODIA 

INSCRIPCIÓN DE MENORES SÓLO CON 1 PROGENITOR SIN RESOLUCIÓN JUDICIAL SOBRE LA GUARDIA Y 
CUSTODIA 

 
 

PERSONA QUE DECLARA / PERSONA QUE DECLARA 
Marcar amb una X el que correspongui / Marcar con una X lo que corresponda) 

 

Nom i Cognoms: / Nombre y Apellidos: Doc. Identific.: / Doc.Identific:. 

  

Amb adreça a: / Con dirección en: 

 
     Que actua com a: / Que actúa como:     pare / padre       mare / madre      tutor legal / tutor legal 

 

Davant la impossibilitat de contactar amb l'altre progenitor/a, manifesto que els menors : 
Ante la imposibilidad de contactar con el otro progenitor/a, manifiesto que los menores: 
 
 

Nom i Cognoms: / Nombre y Apellidos: Data naix.:/Fecha nac. Doc. Identific.: / Doc.Identific.: 

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

    Tenen la seva residència habitual i han de constar empadronats en el següent domicili:  
    Tienen su residencia habitual y han de constar empadronados en el siguiente domicilio: 

 
 

Signatura: / Firma: 

 
 

 
 
I DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: / Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

• Que ambdós progenitors ostentem la guàrdia i custòdia dels menors anteriorment citats. / Que ambos progenitores 
ostentamos la guardia y custodia de los menores anteriormente relacionados. 

• Que no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guàrdia i custòdia / Que no existe resolución judicial que se 
pronuncie sobre la guardia y custodia. 

• Que concorre impossibilitat de poder obtenir la signatura de l'altre progenitor i els menors estan convivint amb mi / 
Que concurre imposibilidad  de poder obtener la firma del otro progenitor y los menores están conviviendo conmigo. 

• Que disposo de capacitat legal suficient per fer la inscripció padronal o canvi de domicili / Que dispongo de capacidad 
legal suficiente para llevar a cabo la inscripción patronal o cambio de domicilio. 

 

Així mateix, quedo assabentat de 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 responsabilitats civils o administratives que corresponguin i 
que, de comprovar-se que els menors inscrits no resideixen al domicili, s’instruirà expedient de baixa per inscripció 
indeguda o canvi de domicili en el Padró d’habitants, sense perjudici d’altres responsabilitats.  
 

Asimismo, quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los datos o 
documentos que la acompañan, podrá dar lugar a responsabilidades civiles o administrativas que correspondan y que, de 
comprobarse que los menores inscritos no residen en el domicilio, se instruirá expediente de baja por inscripción indebida o 
cambio de domicilio en el Padrón de habitantes, sin perjuicio de otras responsabilidades. 

 
 

 
 

Sant Vicenç dels Horts, ___ de __________ de 202__ 
 

 
 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER INSCRIURE’S AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 

En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, amb telèfon 936561551, adreça de correu-e ajuntament@svh.cat i del delegat de protecció de dades 
dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les 
obligacions legals d’acord a la normativa vigent en cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les 
administracions públiques amb competència en la matèria i als tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. Se l’informa que pot exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets tot acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació davant aquest organisme si ho considera oportú, o posar-se en contacte amb el delegat en dpd@svh.cat  
 



 
Documentació relativa a la identitat de les persones (tots els documents han d'estar vigents):  
   

- Majors d'edat: 
 Document nacional d’identitat,  Permís de residència o Passaport.  
 

Els estrangers de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein hauran d’aportar el document d’identitat o passaport 
del país d’origen i, a més,  el certificat d’inscripció en el registre central d’estrangers  
 
- Menors d'edat:   
 Llibre de família i document identificatiu si en disposen (A patir del 14 anys els espanyols estan obligats a disposar de DNI).  
 

 

Si els menors no s'empadronen amb els dos progenitors i la guàrdia i custòdia és compartida, cal l'autorització de l’altre progenitor, 
llevat que de la documentació presentada es dedueixi que qui compareix és l’únic progenitor.  
 
.Si la guàrdia i custodia s’atribueix en exclusiva a un progenitor s’haurà d’aportar la corresponent resolució judicial i una declaració 
responsable conforme aquesta està en vigor i no n’existeix cap posterior que en modifiqui els termes. 
 
.Si encara no existeix resolució judicial de guarda i custòdia es requerirà la signatura dels dos progenitors. A falta d’aquesta 
autorització qui compareix haurà d’aportar una declaració responsable on consti que ambdós disposen de la guarda i custòdia, la 

impossibilitat d’obtenir la firma de l’altre progenitor i que es disposa de capacitat legal per realitzar la inscripció padronal. 
 
 A més, si els menors s'empadronen amb persones diferents dels pares o titulars de la guàrdia i custodia o tutors legals, cal també 
autorització d’aquestes persones.  

 

Documentació relativa a l’habitatge, segons el cas:  
 

. Escriptura de compravenda, llevat del cas que ja sigui titular del rebut de l'IBI, o contracte de lloguer en vigor  que s'ha 
d'acompanyar del darrer rebut del pagament del lloguer. 
 

Si aquests documents no estan a nom de qui sol·licita el tràmit, caldrà una autorització del titular de la possessió efectiva de 
l’habitatge si aquest ja hi resideix al domicili, si el titular no hi resideix i consten inscrites altres persones, a més, també caldrà 
aportar la autorització d'un resident major d'edat 
 

Si es tracta d'un establiment col·lectiu (hospitals, geriàtrics, pensions, residències, etc.), caldrà autorització de la persona que 
ostenta la direcció. 
 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

 
Documentación relativa a la identidad de las personas (Todos los documentos deben estar en vigor): 
 

- Mayores de edad:  
Documento nacional de identidad, Permiso de residencia o Pasaporte 

Los extranjeros de la Unión Europea, Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein tendrán que aportar el 
documento de identidad del país de origen y, además, el certificado de inscripción en el registro central de 
extranjeros  
 

- Menores de edad: 
Libro de familia y documento identificativo si disponen (A partir de los 14 años los españoles están obligados a disponer de DNI).  
 
 

. Si los menores no se empadronan con los dos progenitores y la guardia y custodia es compartida, es necesaria la autorización 
del otro progenitor, excepto si de la documentación presentada se deduce que quien comparece es el único progenitor.  
 
. Si la guarda y custodia se atribuye en exclusiva a un progenitor se deberá aportar la correspondiente resolución judicial y una 
declaración responsable conforme está en vigor y no existe ninguna resolución posterior que modifique los términos de la misma.  
 
. Si aún no existe resolución judicial de guardia y custodia se requerirá la firma de los dos progenitores. A falta de esta autorización 
quien comparece tendrá que firmar una declaración responsable donde manifestará que los dos progenitores tienen la guardia y 
custodia, que se dispone de capacidad legal para hacer la inscripción patronal.  
 
Además, si los menores se empadronan con personas diferentes de los padres o titulares de la guardia y custodia o tutores 
legales, también es necesaria autorización de estas personas. 
 
Documentación relativa a la vivienda, según el caso: 
 

Escritura de compraventa, excepto que ya sea titular del recibo del IBI, o contrato de alquiler en vigor que se tiene que acompañar 
del último recibo del pago del alquiler. 
 

Si estos documentos no están a nombre del solicitante, será necesaria una autorización del titular de la posesión efectiva de la 
vivienda si éste ya reside en el domicilio, si el titular no reside y constan inscritas otras personas, además, también se deberá 
aportar la autorización de un residente mayor de edad. 
 
Si se trata de un establecimiento colectivo (hospitales, geriátricos, pensiones, residencias, etc.), será necesaria autorización de la 
persona que ostente la dirección. 
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