
ALTA /MCD EN PADRÓ D'HABITANTS DE MENORS EDAT 

Si el domicili d'empadronament no és amb cap dels progenitors:
 

Original  de  la  documentació  en  vigor  acreditativa  de  la  identitat  del  menor  que
s’empadronarà i la seua representació:

• Llibre de família (també per a menors estrangers nascuts a Espanya fins a 3 mesos
d'edat).

• DNI/ NIE (obligatori a partir dels 14 anys) 
• Per  a  menors  estrangers:  Passaport,  targeta  de  residència,  al  seu  document

nacional d'identitat (si és el cas) i certificat de naixement.
• Si  els pares estan divorciats/separats  Sentència de divorci  (on s'especifique qui

ostenta  la  guarda  i  custòdia  del  menor). Per  a guarda  i  custòdia  exclusiva les
modificacions  només  les  pot  realitzar  el  progenitor  que  ostenta  este  dret  en
exclusiva.

Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat dels pares  (passaport,
DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència).

Posat el cas que no és personen els dos progenitors per a firmar el full de sol·licitud, el que
no realitze el tràmit haurà de presentar omplida l'autorització de    menors   juntament amb
l'original/ fotocòpia de la seua documentació. 

Si  hi  ha  penes  privatives  de  llibertat  del  progenitor  que  realitza  la  sol·licitud  aportarà
sentència judicial que autoritze l'alta o canvi de domicili. 

Autorització firmada per alguna persona major d'edat empadronada en l'immoble juntament
amb l'original/ fotocòpia de la seua documentació autorització empadronament   .  

Si el tràmit el realitza alguna persona diferent dels progenitors a més s'haurà d'aportar: 
Autorització   de    menors    firmada pel progenitor/s que ostente la guarda i  custòdia ( si és
compartida  seran  els  dos)  indicant  la  persona  que  realitzarà  el  tràmit  juntament  amb
l'original/ fotocòpia de la seua documentació. 

Quan hi haja indicis que facen dubtar que s’establirà la residència en el municipi, o d'algunes de
les dades declarats pel ciutadà, abans de procedir a l'alta, o a la modificació de dades en el Padró,
l'Ajuntament, presentada la corresponent sol·licitud per part de l'interessat, ordenarà els actes de tràmit
necessaris per a comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.


