DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL.LICITAR
L’ALTA AL PADRÓ O CANVI DE DOMICILI DE MANLLEU
DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LES PERSONES
MAJORS D’EDAT


Persones espanyoles: DNI



Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de
residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (En cas d'aportar
Certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document
d’identitat del país d’origen).



Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

MENORS D’EDAT


Espanyols majors de 14 anys: DNI



Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen
DNI



Estrangers majors de 14 anys: targeta de residència o passaport o document
d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió
Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació del menor
no surten totes les dades dels pares, caldrà aportar llibre de família (si en disposen al
seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes
les dades del menor.



Estrangers menors de 14 anys: llibre de família (si en disposen al seu país) o
certificat/inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes
les dades del menor i, si en tenen, targeta de residència o passaport o document
d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió
Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).

 EN CAS DE SEPARACIÓ O DIVORCI:
o En cas de no existir resolució judicial:


Declaració conjunta de menors (D1), amb signatura d’ambdós
progenitors, conforme estan d'acord en el domicili de la seva
inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdós i on
consten les seves signatures.

o Si la sentència és en condició de guàrdia i custòdia compartida:


L’original de la sentència i la Declaració conjunta de menors (D1) amb
signatura d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en el
domicili de la seva inscripció, acompanyada dels documents
d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures



En cas que la resolució judicial determini de manera expressa on ha
d’estar empadronat el menor cal la presentació de la Declaració
responsable de menors (D2) signada per la persona peticionària amb
els documents d’identificació personal de la persona peticionària i de
la persona menor d’edat.

o En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia
i custòdia a nom de la persona peticionària:


L’original de la sentència i la Declaració Responsable de menors (D2)
corresponent signada per la persona peticionària amb els documents
d’identificació personal de la persona peticionària i de la persona
menor d’edat.

*Sempre que els menors s’empadronin amb un sol dels pares o amb tercers és obligatori
presentar la Declaració conjunta de menors amb signatura dels dos progenitors.

 REPRESENTANTS LEGALS (en cas d’incapacitacions o altres)
o Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders
notarials.
o Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
o Document d'identificació personal de la persona autoritzant.

DOCUMENTS ACREDITATIUS DE L’HABITATGE
Domicili de propietat:
L’Ajuntament comprovarà les dades de titularitat de l’habitatge. En cas que encara no es
disposi de les dades actualitzades caldrà aportar un dels següents documents:


Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de
constar com a propietària. En cas que hi hagi usdefruit cal l'autorització expressa del
titular del dret.



Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a 1 any, on la persona que
demana la inscripció ha de constar com a propietària actual.



Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document ha
de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que
ha deixat en herència l'habitatge.



Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos.

Domicili de lloguer:


Contracte de lloguer vigent



Últim rebut de lloguer on han de constar les dades completes per identificar el
lloguer o bé l’últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament
(llum, aigua, gas)

Altres situacions:


En cas de separació o divorci, sentència on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a
un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents esmentats anteriorment per a
l'acreditació del domicili.



En cas d’empadronar-se a residències / pisos tutelats caldrà un certificat de la
direcció del centre acreditant que la persona hi viu.

AUTORITZACIÓ PER A EMPADRONAR
(en cas que la persona que s’empadrona no sigui la persona propietària de
l’habitatge o titular del contracte de lloguer)

Autorització expressa per a la inscripció al domicili (A1) d’una persona major d’edat on ha
de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:


El propietari de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la
titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.



El llogater de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la
titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.

*En el cas que el propietari o el llogater no estiguin empadronats en el domicili on
autoritzen l’empadronament, caldrà que una de les persones empadronades al domicili
també signi l’autorització.

L'Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la
residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró
municipal d'habitants.

