
 

    CANVI DE DOMICILI.- 

 

En/na _______________________________________________________________, 

titular del DNI núm. _____________________ , am domicili a efectes de notificacions 

a c/ _______________________________________ núm. ___________ ,pis _______, 

codi postal _______________________ i telèfon ___________________ i                     

e-mail ____________________________________,        

         

EXPOSA: 

Que estic empadronat/da en aquest Municipi, al carrer que més avall s’indica i que he 

d’efectuar un canvi de domicili dins aquest Terme Municipal, juntament amb les 

persones que es relacionen a continuació, al nou domicili que també s’indica. 

 

DOMICILI ON CONSTA 

EMPADRONAT:  _______________________________________________________ 

 

DOMICILI ACTUAL:  ___________________________________________________ 

 

PERSONES QUE ES TRASLLADEN: 

___________________________________________, DNI ____________________ 

 

___________________________________________, DNI ____________________ 

 

___________________________________________, DNI ____________________ 

 

___________________________________________, DNI ____________________ 

 

___________________________________________, DNI ____________________ 

 
Documents que presenta:   (els documents han d’estar vigents) 

 

* Full padronal emplenat i signat 

* Documentació acreditativa de la identitat:  

     . Espanyols:    - DNI (obligatori per majors de 14 anys) 

     . Estrangers:    - ciutadans d’estats membres de la UE, Islàndia, Liechetenstein, Noruega i  Suissa:   

         Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió + document  acreditatiu de la identitat o  

     passaport expedit per autoritats del seu país. 

  - Resta de nacionalitats: tarjeta d’identitat d’estrangers expedida per autoritats españoles (NIE)    

     o, en el seu defecte, passaport del seu país. 

     . Menors d’edat:   - fins a 14 anys: llibre de familia o certificat de naixement, en cas que no disposin de  docum. 

          d’identificació. 

        - Majors de 14 anys: els mateixos documents d’identificació que els exigits als majors d’edat. 

* Documentació acreditativa de la representació de menors i incapacitats: Veure el dors d’aquest document. 

* Documentació acreditativa del domicili: 

- Títol de propietat (escriptura, contracte de compra-venda, nota del registre …) o contracte vigent 

d’arrendament de la vivienda per l’ús de residencia habitual acompanyat del darrer rebut de lloguer. 

- En cas de no ser el propietari de la vivienda o el titular del contracte de lloguer, autorització de la 

persona titular, que ha d’estar empadronada a la mateixa vivienda o esser-ne el propietari + copia 

del document d’identificació de l’autoritzant 

- Rebut de l’IBI. 

 

Per això que vos he exposat,  

DEMAN que es procedeixi a efectuar l’anterior modificació al Padró municipal d’Habitants. 

 

Ses Salines, ______ de ______________ de 202_                      Signatura:  

     

 

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE SES SALINES.  



 

 

 

 

Documentació acreditativa de representación de menors i incapacitats:  

 

* menors no emancipats: llibre de familia o certificat de naixement 

 

* Empadronament amb un sol progenitor:  

 

 * resolución judicial que se pronunciï sobre la guarda i custodia del menor i    

   declaració responsable d’estar vigent i no existir-ne d’altre de posterior que    

   en modifiqui els termes, d’acord amb el model facilitat per l’ajuntament. 

 

 * Si no existeix resolución judicial será necessària una autorització de l’altre     

    progenitor. En el seu defecte s’haurà d’aportar declaración responsable       

    justificant la impossibilitat de disposar de la signatura de l’altre progenitor,  

    d’acord amb el model facilitat per l’ajuntament. 

   

 

Quan es cumplimentin o presentin autoritzacions, s’acompanyaran fotocòpies dels 

documents d’identitat dels autoritzants  

 


