PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
ALTA O CANVI DE DOMICILI
La sol·licitud serà emplenada per l’Ajuntament i haurà de ser signada presencialment per tots els majors
d’edat que formin part de la sol·licitud.
Autorització de l’empadronament a la vivenda
Model de sol·licitud. Només podran emplenar aquest full els titular de la vivenda, titulars de contracte
d’arrendament o algun dels pares/mares dels menors sempre i quan figurin empadronats a la vivenda en el
moment de la sol·licitud.
Document acreditatiu de la identitat
•

Espanyols
▪ Majors d’edat i menors a partir dels 14 anys complits: DNI o passaport en vigor (amb 14 anys
és obligatori estar en possessió del document nacional d’identitat).
▪ Menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement original. Si disposen de DNI o
passaport, hauran d’aportar-lo també juntament amb el llibre de família.

•

Estrangers
▪ Majors d’edat
◦ D’estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: NIE
i passaport o document nacional d’identitat en vigor.
◦ D’altres nacionalitats: passaport o permís de residència en vigor. En cas de disposar
de NIE en vigor, expedit per les autoritats espanyoles, té preferència enfront de
qualsevol altre document i ha de presentar-se sempre en tots els tràmits padronals.
▪ Menors d’edat
◦ Menors estrangers nascuts a Espanya fins als tres mesos d’edat: llibre de família o
certificat de naixement o targeta de residència. Si disposen de passaport, hauran
d’aportar-lo també juntament amb el llibre de família.
◦ Passats els tres mesos: els mateixos documents que els requerits als majors
estrangers.
◦ Menors estrangers no nascuts a Espanya: els mateixos documents que els requerits
als majors estrangers.
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Documents acreditatius de representació dels menors
•

Menor d’edat que s’empadrona amb un sol dels progenitors: llibre de família o certificat de naixement,
acompanyat d’algun d’aquests documents
▪ Original de l’autorització de l’altre progenitor i fotocòpia del seu DNI.
▪ Original de la guarda i custòdia del menor en exclusiva atorgada a aquest progenitor per
resolució judicial.
▪ Original de la guarda i custòdia compartida atorgada per resolució judicial. En aquest cas es
requereix, a més, autorització de l’altre progenitor (i fotocòpia del seu DNI), llevat que la
resolució judicial fixi el domicili del menor, circumstància en què caldrà ajustar-se al que
contempli aquesta resolució. Si la resolució judicial fixa que la residència del menor serà de
forma alternativa amb tots dos progenitors, necessitarà autorització de l’altre progenitor o
resolució judicial que estableixi que el menor s’empadronarà amb ell.

•

Menor que s’empadrona amb persones diferents als seus progenitors
▪ Autorització d’ambdós progenitors o, si escau, del progenitor que tengui atribuïda la guarda i
custòdia, o en casos de tutela o acolliment, la resolució judicial o administrativa en què
s’estableixi.

Document acreditatiu de l’habitatge en propietat
•
•

Escriptura de propietat original.
Si no es disposa de l’escriptura s’aportarà original i fotocòpia del contracte de compravenda.

Document acreditatiu de l’habitatge en arrendament
•

Fotocòpia del contracte d’arrendament. Si el titular del contracte no coincideix amb la persona que
autoritza l’empadronament es podrà sol·licitar documentació addicional.
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