I. Documentació acreditativa de la identitat
1. Majors de 14 anys

Espanyols

Regla general:
Dni en vigor. En el cas de Dni caducat, presentació sol·licitud de
renovació o
Permís de conducció espanyol, acreditant la resta de dades
obligatòries mitjançant altre document.

Altres supòsits:
En el cas d’espanyols procedents de l’estranger i fins l’obtenció
del Dni, el passaport

Nacionals de la UE, de
l’Espai Econòmic Europeo o
d’Estats als quals, en virtut
d’un conveni internacional,
s’estén el règim jurídic
previst per aquests Estats 1

Regla general:
Targeta de residència o
Passaport en vigor expedit per les autoritats del país de
procedència.

Altres supòsits:
En el cas de residència superior a tres mesos en Espanya,
Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, acompanyat
d’alguns dels documents anteriors.

Nacionals altres països

Regla general:
Targeta de residència
Passaport en vigor expedit per les autoritats del país de
procedència o
Títol de viatge expedit pel país d’origen o per organitzacions
internacionals habilitades.
Altres supòsits:
En el cas d’estrangers indocumentats o apàtrides, cèdula
d’inscripció concedida per Espanya.
En el cas de sol·licitants d’asil, resguard de presentació de
sol·licitud de protecció internacional o Doc. Ex148 (tarjeta
vermella sense treball i Doc. Ex148 bis (tarjeta vermella amb
autorització a treballar).

2. Menors fins els 14 anys
Regla general (amb independència de la nacionalitat):
Llibre de família o certificat de naixement

1 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia,
Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països
Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia, Noruega, Islàndia,
Liechtenstein o Suïssa.
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Altres supòsits:
En el cas de menor estranger no acompanyats, fitxa d’inscripció MENA expedida pel Ministeri de
l’Interior
3. Documents sostrets o extraviats
Fotocòpia del document substrat o extraviat, amb independència de si estava en vigor o no,
acompanyat de la corresponent denúncia formulada davant la Policia, juntament amb la sol·licitud
de renovació del propi document.
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II. Documentació acreditativa de la representació
1. Representació legal de menors no emancipats
Llibre de família o certificat de naixement
Tipus d’empadronament
Empadronament amb els dos
progenitors

Llibre de família o certificat de naixement

Empadronament amb un dels
progenitors si no hi ha
resolució judicial sobre la
guarda i custòdia

Regla general:
Llibre de família o certificat de naixement i alta padronal o
formularis signats per ambdós progenitors i
Autorització expressa de l’altre progenitor si no consta signatura
en l’alta padronal

Excepció:
Declaració responsable per la qual es fa constar que ambdós
ostenten la guarda i custodia del menor i no existeix resolució
judicial al respecte, justificant la impossibilitat de la signatura de
l’altre progenitor i que el menor conviu amb el sol·licitant.
(Doc. 2.1 Declaració de Responsable menors i Doc. 2.2
Representació de menors)

Empadronament amb un dels
progenitors
i
resolució
judicial sobre la guarda i
custòdia

Empadronament
en
un
domicili
diferent
als
progenitors que ostentin la
guarda i custòdia

Guarda i custòdia en favor
d’un progenitor

Resolució judicial i
Declaració responsable per la
qual es fa constar que la
resolució està en vigor i que el
progenitor no està incurs en els
supòsits de fet previstos en els
articles 103.1.c) o 158.3.c) del
Codi Civil
(Doc. 2.1 Declaració de
Responsabilitat menors)

Guarda
compartida

Acreditació de mutu
sobre l’empadronament

i

custodia

acord

Autorització d’ambdós progenitors o d’un d’ells amb la
corresponent declaració responsable
(Doc. 2.1 Declaració de Responsable menors i Doc. 2.2
Representació de menors)

2. Representació legal de menors tutelats
Resolució judicial o administrativa

3. Representació legal de persones incapacitades
Còpia de la resolució judicial per la qual es declara la incapacitat
4. Representació voluntària
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Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna
de la representació o mitjançant autorització específica de la persona interessada (Model
autorització Ajuntament)
III. Documentació acreditativa de la residència
1. Regla general
Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del Registre, comprovacicó de bases
de dades on consti la propietat)
Contracte vigent d’arrendament i últim rebut del lloguer.
Altres (rebuts subministres)
2. Supòsits especials d’empadronament
Empadronament
en
un
domicili on constin altres
persones

Autorització de la persona que ostenta el dret a l’ocupació de
l’habitatge

Empadronament
establiments col·lectius

Autorització de la persona que ostenta la representació de
l’establiment.

Empadronament
infravivendes o
sense sostre

en

en
persones

En aquest cas, cal formalitzar una instància per part de la
persona interessada la qual serà al servei gestor a efectes de dur
a terme les comprovacions que siguin necessàries.
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