
 

 
 
 
 
ANNEX 7 
Declaració responsable1  
 
DECLARANT 
DNI/NIE  Nom  
Primer llinatge  Segon llinatge  

Adreça electrònica  
Adreça postal  Codi postal  
Localitat  Municipi  
Telèfon fix  Telèfon mòbil  

En qualitat de: 
 pare de l’alumne/a  mare de l’alumne/a  tutor/a legal 
Nom i llinatges de l’alumne/a  
Nom i llinatges del tutor 
absent 

 

 
DECLAR: 
 
1. Que sé que les decisions relatives a l’àmbit de la pàtria potestat del meu fill/a han 

de ser acordades en comú per ambdós tutors legals. 
  

2. Que el motiu pel qual no és possible la firma de l’altre tutor/progenitor és el 
següent:  
 
 Privació a l’altre progenitor de la pàtria potestat dels fills per resolució judicial 
 Resolució judicial que estableix un règim específic en matèria d’escolarització 

dels fills  
 Abandonament familiar 
 Mort de l’altre progenitor 
 Família monoparental 
 Malaltia molt greu 
 Residència a l’estranger de l’altre progenitor 
 Ordre o sentència d’allunyament o altres mesures cautelars que suposi un 

canvi de residència 
 Consentiment exprés de l’altre progenitor per actuar en l’exercici ordinari de 

la pàtria potestat 
 Altres: 

 

                                                   
1
 En cap cas s’admetrà la presentació de la declaració responsable per desacord entre ambdós 

tutors legals. 
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3. Que som conscient que aquesta sol·licitud queda condicionada a la comunicació i 
acceptació de l’altre tutor legal (absent) i que, en cas de disconformitat, 
l’adjudicació de la plaça escolar pot ser objecte de revocació, tant d’ofici com per 
instància del tutor absent en el cas de falsedat, inexactitud o omissió de dades. 
En tot cas es donarà compliment al que decideixi l’òrgan judicial competent.  
 

4. Que conec les responsabilitats derivades de la falsedat documental relatives a la 
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. 

 
5. Que conec les responsabilitats derivades de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

6. Que em compromet a donar informació al progenitor absent en relació amb 
totes les gestions duites a terme sobre l’àmbit acadèmic del nostre fill/a.  

 
 
DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR LES RAONS AL·LEGADES 
1.  
2.  

 

NORMATIVA APLICABLE 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
 
Article 28. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu. 
 
7. Els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin. 
 
Article 69. Declaració responsable i comunicació. 
 
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per declaració responsable el document 

subscrit per un interessat en què manifesta, sota la seva responsabilitat, que 
compleix els requisits establerts en la normativa vigent per obtenir el 
reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la 
documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició de l’Administració 
quan li sigui requerida, i que es compromet a mantenir el compliment de les 
obligacions anteriors durant el període de temps inherent al reconeixement o 
exercici esmentat.  
 
Els requisits a què es refereix el paràgraf anterior han d’estar recollits de manera 
expressa, clara i precisa en la declaració responsable corresponent. Les 
administracions poden requerir en qualsevol moment que s’aporti la 
documentació que acrediti el compliment dels requisits esmentats i l’interessat 
l’ha d’aportar.  
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2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per comunicació aquell document mitjançant el 
qual els interessats posen en coneixement de l’Administració pública competent 
les seves dades identificadores o qualsevol altra dada rellevant per iniciar una 
activitat o exercir un dret.  

 
3. Les declaracions responsables i les comunicacions permeten el reconeixement o 

exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat, des del dia de la seva presentació, 
sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenguin 
atribuïdes les administracions públiques.  

 
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la comunicació es pot presentar 
dins un termini posterior a l’inici de l’activitat quan la legislació corresponent ho 
prevegi expressament. 

 
4. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o 

informació que s’incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o 
la no-presentació davant l’Administració competent de la declaració responsable, 
la documentació que, si s’escau, sigui requerida per acreditar el compliment del 
que s’ha declarat, o la comunicació, determina la impossibilitat de continuar amb 
l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tengui 
constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives que pertoquin.  
 
Així mateix, la resolució de l’Administració pública que declari aquestes 
circumstàncies pot determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació 
jurídica al moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de 
l’activitat corresponent, així com la impossibilitat d’instar un nou procediment 
amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això 
de conformitat amb els termes establerts en les normes sectorials aplicables.  

 
5. Les administracions públiques han de tenir publicats i actualitzats 

permanentment models de declaració responsable i de comunicació, fàcilment 
accessibles als interessats.  

 
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal 
 
Capítol II. De les falsedats documentals. 
SECCIÓ 2a. DE LA FALSIFICACIÓ DE DOCUMENTS PRIVATS 
 
Article 392 
 
1. El particular que cometi en un document públic, oficial o mercantil, alguna de les 

falsedats que descriuen els tres primers números de l’apartat 1 de l’article 390, 
ha de ser castigat amb les penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis 
a dotze mesos. 
 

Article 390.1 
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1r. Alterant un document en algun dels seus elements o requisits de caràcter 
essencial. 
2n. Simulant un document en tot o en part, de manera que indueixi a error sobre la 
seva autenticitat. 
3r. Suposant en un acte la intervenció de persones que no hi han intervingut, o 
atribuint a les que hi han intervingut declaracions o manifestacions diferents de les 
que hagin fet. 

 

________________, ___ d___________ de 20__ 
 
[signatura] 
 

 
 


