AUTORITZACIÓ PER FER TRÀMITS

Document identificatiu:

AUTORITZO A:
Nom i cognoms:

Document identificatiu:

Per a què en nom meu pugui realitzar el següent tràmit relacionat amb el Padró Municipal d’Habitants:
(marcar amb una X el que correspongui)
tramitar la meva alta
tramitar el meu canvi de domicili
modificar les meves dades personals
realitzar tràmits relacionats amb el/s menor/s que estan al meu càrrec

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 296 100

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Nom i cognoms:

Tarragona,......... de ....................... de 20.......

Signatura/es autenticada/es de la/es persona/es que autoritza/en:			

fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza
La persona signant declara sota la seva responsabilitat la veracitat de les dades i signatura d’aquest document.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i la normativa que la desplega, us informem que
les vostres dades de caràcter personal s’inclouran en el fitxer Padró d’Habitants, el responsable del qual és l’Ajuntament de Tarragona, amb la finalitat
de gestionar i tractar el Padró Municipal d’Habitants de Tarragona. Conforme el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD, us informem que podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General de l’Ajuntament de Tarragona, Rambla Nova 59 de Tarragona, CP 43001

IL . LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Última actualització: abril 2016

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRÀMITS DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
Per altes, canvis de domicili i modificacions en el Padró Municipal d’Habitants cal aportar ORIGINAL I CÒPIA de la
documentació assenyalada.
DOCUMENTS QUE IDENTIFIQUEN LES PERSONES:
MAJORS D’EDAT:
- nacionalitat espanyola:
- DNI en vigor
- estrangers comunitaris:
- targeta de residència en vigor emesa per les autoritats espanyoles
- Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió i passaport o document d’identitat en vigor emès pel país de procedència
- estrangers no comunitaris:
- NIE en vigor emès per les autoritats espanyoles
- passaport en vigor
MENORS D’EDAT:
- nacionalitat espanyola:
- llibre de família i DNI (DNI obligatori a partir dels 14 anys)
- certificat de naixement i DNI (DNI obligatori a partir dels 14 anys)
- estrangers nascuts a Espanya:
- llibre de família i NIE o passaport en vigor (NIE o passaport obligatori pels majors de 3 mesos)
- estrangers no nascuts a Espanya:
- llibre de família i NIE o passaport en vigor
- certificat de naixement i NIE o passaport en vigor
TRÀMITS REALITZATS PER MITJÀ DE REPRESENTANTS:
- acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna
- acreditació de la representació mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat
DOCUMENTS QUE IDENTIFIQUEN L’HABITATGE:
- habitatge en propietat:
- escriptura
- contracte de compra-venda
- nota del Registre de la Propietat
- comprovació base de dades municipals on consti la propietat
- habitatge en lloguer:
- contracte vigent de lloguer de l’habitatge per ús de residència habitual acompanyat de l’últim rebut de lloguer i del
document conforme la fiança està dipositada en el registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes
depenent de l’INCASÒL
- habitatge ja ocupat:
- autorització amb signatura reconeguda de la persona propietària de l’habitatge i empadronada en el domicili
- autorització amb signatura reconeguda de la persona titular del contracte de lloguer i empadronada en el domicili
- establiments col·lectius (residències, convents, etc.):
- autorització de la persona directora del centre
MODIFICACIÓ DE DADES PERSONALS:
- documentació acreditativa de les dades a modificar
ALTRES SUPÒSITS:
EN CAS D’INCAPACITAT:
- còpia de la resolució judicial per la que es declara la incapacitat
EN CAS DE SEPARACIÓ O DIVORCI O TUTELA O ACOLLIMENT: a més a més, també caldrà presentar:
- còpia de la resolució judicial conforme es té la guarda i custòdia, tutela o acolliment
- autorització amb signatura reconeguda d’ambdós progenitors en el cas de guarda i custòdia compartida si la resolució
judicial no es pronuncia sobre el lloc d’empadronament
- autorització de l’Administració Pública de l’acolliment familiar o tutela
EMPADRONAMENT DE MENORS EN UN DOMICILI DIFERENT AL DELS DOS PROGENITORS:
- autorització amb signatura reconeguda d’ambdós progenitors i de la persona del domicili
EN EL CAS DE PÈRDUA O ROBATORI del document que identifica a les persones:
- fotocòpia del document d’identificació en vigor o caducat i
- denúncia davant la Policia i
- sol·licitud de renovació que suposi pròrroga de la validesa

