ALTA PADRÓ O CANVI DE DOMICILI
DOCUMENTACIÓ PERSONAL REQUERIDA
MAJORS D'EDAT:

- Espanyols: DNI en vigor.
- U.E., Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o
document d'identitat del país d'origen en vigor.
- Resta de països: targeta de residència o passaport en vigor.

MENORS D'EDAT: Quan els menors s'empadronen amb un sol progenitor, es requerix l’autorització de l'altre
progenitor, acompanyada de fotocòpia del document d'identitat d'ambdós. En el cas de separació o divorci, es
presentarà la sentència de separació i el conveni regulador.
- Nascuts a Espanya: Llibre de família o certificat de naixement, DNI/NIE obligatori per a
majors de 14 anys.
- Nascuts en l'estranger: Certificat d'inscripció de naixement en idioma oficial (valencià
o castellà), en cas contrari haurà d'aportar l'original i la traducció realitzada pel consolat o
per traductor jurat i document d'identitat en vigor per als majors de 14 anys.
COMPAREIXENÇA en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per a la primera inscripció en el municipi.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN RELACIÓ AMB L’HABITATGE
HABITATGE DE PROPIETAT
Es justificarà amb els documents següents:


Últim rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI).



Escriptura de propietat (en el cas d'existir mes d'un propietari, serà necessària l'autorització
expressa dels titulars de dret, acompanyada de fotocòpies dels documents d'identitat).

HABITATGE LLOGAT
Es justificarà amb els documents següents:


Contracte original de lloguer en el qual conste la referència cadastral de l'immoble i amb una
duració mínima de 6 mesos.



I últim rebut de lloguer pagat (on haurà de constar les dades per a identificar el lloguer:
arrendatari, arrendador, direcció del lloguer, data de pagament, etc.)



Per a inscripcions en l'habitatge de persones que NO siguen titulars del contracte o familiars
de primer grau d'aquests, serà necessària l'autorització expressa del propietari de
l'habitatge.

UNS ALTRES SUPÒSITS, PREGUNTAR EN OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
L'Ajuntament podrà requerir-li qualsevol altre document que siga necessari.

EN EL CAS QUE ACTUE PER REPRESENTACIÓ, S'HAURÀ D'APORTAR:



Document que acredite la representació.
Documents originals d’identitat dels autoritzants y autoritzat.
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