AJUNTAMENT DE

BLANES
Padró municipal d’habitants – Autorització d’empadronament en un habitatge
1. Dades de la persona que autoritza
Nom

Primer cognom

Domicili

Segon cognom

Document d’Identitat

Municipi

Província

Telèfon

Relació amb l’habitatge
Propietari

Titular del contracte de lloguer

Usufructuari

2. Dades del domicili d’inscripció a Blanes
Carrer, avinguda, plaça ...

Número

Escala

Planta

Porta

Bloc

3. Autoritzo l’empadronament al domicili de les persones següents
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Document d’Identitat

Nombre de persones autoritzades

4. Dades de persona major d’edat ja empadronada (en el cas que qui autoritza no estigui empadronat al domicili)
Nom

Blanes, dia

Primer cognom

________ mes

Segon cognom

_____________________ any

Signatura de la persona que autoritza

Document d’Identitat

_________
Signatura de la persona resident
(únicament si s’ha formalitzat l’apartat 4)

Les signatures han de coincidir amb les dels documents d’identitat que s’adjunten
Documentació que cal aportar amb aquesta autorització
La que s’indica al dors d’aquest escrit

EL PERÍODE DE VALIDESA D’AQUEST DOCUMENT ÉS D’UN MES

Telèfon

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR AMB AQUESTA AUTORITZACIÓ

Documentació acreditativa de la identitat de les persones
Persones que signen l’autorització; Fotocopia en color
Persones que s’han d’empadronar: Documentació original
Espanyols majors de 14 anys: Document nacional d’identitat vigent acompanyat del llibre de família o certificat de
naixement per als menors de 18 anys.
Espanyols menors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement i DNI vigent, si en tenen
Estrangers majors i menors d’edat de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Permís de
residència o passaport o document d'identitat del país d’origen vigents acompanyats del certificat de Registre de Ciutadà
de la Unió si el tenen.
Estrangers majors i menors d’edat de la resta de països: Permís de residència o passaport vigent
Estrangers menors d’edat: A més dels documents esmentats en els paràgrafs anteriors cal aportar també llibre de
família o certificat de naixement.
OBSERVACIONS
El permís de residència en vigor, expedit per les autoritats espanyoles, preval davant qualsevol altre document
d’identificació i cal presentar-lo sempre en tots els tràmits padronals.

Documentació acreditativa del domicili de residència (original)
HABITATGE DE PROPIETAT - Cal acreditar la titularitat de l’habitatge amb la presentació d’un dels documents següents
on consti el nom i el domicili de la persona que sol·licita l’empadronament:
Escriptura de propietat (obligatòria si l’antiguitat d’aquesta és inferior a un any)
Si hi ha usdefruit, cal autorització del titular del dret.
Rebut actual de l’impost sobre béns immobles (IBI)
Factura actual d'una companyia subministradora de serveis d’aigua, electricitat o gas
Contracte de subministrament de serveis d’aigua, electricitat o gas amb una antiguitat màxima d’un any.
Nota simple informativa actual del Registre de la Propietat (C. Melilla,4 de Blanes, telèfon 972 35 70 88)
Escriptura d'acceptació d'herència, amb una antiguitat màxima d’1 any des de la data de defunció

HABITATGE DE LLOGUER - Cal acreditar la titularitat de l’habitatge amb la presentació d’un dels documents següents
on consti el nom i el domicili de la persona que sol·licita l’empadronament:
Contracte de lloguer vigent
Contracte de lloguer prorrogat acompanyat de la pròrroga vigent
En cas de contracte de lloguer no vigent amb clàusula de pròrroga o contracte de lloguer vigent, si han transcorregut més
de sis mesos des de l’entrada en vigor, cal aportar junt amb el contracte, un dels documents següents:
Rebut actual del pagament del lloguer o transferència bancària on constin les dades necessàries per identificar el lloguer.
Factura actual d'una companyia subministradora de serveis d’aigua, electricitat o gas, on constin les dades de
l’arrendatari i del domicili d'empadronament.

Informació per tramitar alta o canvi de domicili : www.blanes.cat/docweb/amic_POBLACIO

