
 
 

Acreditació de la persona 

Majors d'edat (documentació original i en vigor) segons sigui el cas: 

• Espanyols: DNI o passaport en vigor. 

• Persones Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Targeta 
de residència o passaport en vigor o document nacional del seu país (En cas 
de presentar 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: Original de la targeta de 
residència o passaport. 

Representació 

Tramitació presencial, s’haurà de presentar autorització (autorització a 
tercers) amb signatura original del representat amb còpia del document 
d’identitat vàlid per fer l’empadronament, on consti la signatura per 
comprovar-les. 

Tramitació electrònica, s’haurà de presentar un document signat per alguns 
dels sistemes considerats vàlids previstos en l’article 10.2 de la Llei 39/2015 
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

Menors d'edat (documentació original i en vigor) 

• Llibre de família o certificat de naixement per aquells menors que no 
disposin de document d'identitat* que és obligatori a partir dels 14 anys.  

*  Espanyols: DNI o passaport. 

*  Estrangers: targeta de residència, passaport o document nacional del seu 
país, aquest últim document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, 
Noruega, Islàndia o Liechtenstein.  

Si a la documentació no surten les dades dels pares, caldrà el llibre de 
família (si en disposen al seu país) o la inscripció de naixement. 

• Quan els menors s'empadronin amb un sol dels progenitors:  

En cas que no hi hagi separació o divorci o no existeixi resolució judicial 
que es pronunciï sobre la guarda i custòdia o domicili d'empadronament 
dels menors, és necessària la signatura dels dos progenitors, bé sigui 
presencialment o amb autorització* per escrit. Si excepcionalment no es 
disposa d'ambdues signatures s'haurà de signar la Declaració 
Responsable de menors sense resolució sobre la guarda i custòdia. 

En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la 
guàrdia i custòdia en exclusiva a nom de la persona peticionària o 
determina el domicili d'empadronament dels menors, s'haurà de 
presentar la resolució i signar la Declaració Responsable de menors amb 
resolució sobre la guarda i custòdia on es declararà que la resolució està 
en vigor i no n'hi ha una altra de posterior. 

• Quan els menors s'empadronin en un domicili diferent al dels 
pares que tinguin la guarda i custòdia s'haurà de presentar autorització* 
per escrit de tots dos autoritzant la inscripció, o d'un d'ells amb la 
corresponent Declaració responsable que s'escaigui.  



• Quan els menors siguin tutelats, d'acollida, etc. la representació 
s'acreditarà mitjançant la presentació de la resolució judicial o 
administrativa corresponent. 

• Famílies monoparentals, persones vídues etc. Documentació que 
acrediti aquest fet: Certificat naixement, llibre família, etc. 

 


