ALTA AL PADRÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
L’alta al padró s’ha de sol·licitar de forma presencial perquè cal aportar tota la documentació
requerida per l’Ajuntament. Consulta la documentació necessària a fer una alta al padró:

1. Documentació acreditativa de la identitat
- Nacionals: DNI en vigor; llibre de família en el cas dels menors de 14 anys que
no tenen DNI.
- Ciutadans comunitaris (majors i menors d’edat): NIE i passaport o DNI en vigor
del país d’origen.
- Nacionals d’Estats diferents dels anteriors (majors i menors d’edat): Targeta de
residència o passaport en vigor.
Un document d’identitat caducat no és vàlid, llevat que s'aporti la sol·licitud de
renovació d’aquest.
Altres documents que poden ser vàlids per a la identificació:
- La fotocòpia de qualsevol document sostret o extraviat sempre que vagi
acompanyada per la denúncia formulada al respecte davant de la Policia,
juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix document.
- El permís de conducció espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que
no consten en el mateix (sexe, nacionalitat i lloc de naixement) mitjançant un
altre document.
2.
-

-

Documentació acreditativa del domicili de residència segons el cas
Títol de la propietat: escriptura o rebut de l’IBI.
Contracte de lloguer acompanyat de l’últim rebut del lloguer.
Autorització del propietari o propietària acompanyada del títol de la propietat
o el rebut de l’IBI (si el propietari o la propietària no venen presencialment, és
necessari aportar una còpia del seu DNI).
Informe de la Policia Local de l’habitualitat de residència.

Cada sol·licitud ha d’estar signada per l’interessat/da, en el cas dels menors d’edat
signaran els dos pares sempre i quan la guarda i custòdia del menor no estigui confiada
en exclusiva al que realitza la sol·licitud (presentar document acreditatiu i signar una
declaració responsable).
Per a canvis de domicili només s’aportarà el document acreditatiu del domicili segons
el cas i la sol·licitud anirà signada per tots el majors d’edat del mateix domicili.

