
AUTORITZACIÓ DE PADRÓ D'HABITANTS [TD18.292]

 DADES DE LES PERSONES AUTORITZANTS

 Nom i Cognoms:

 DNI/CIF:  Telèfon:

 Nom i Cognoms:

 DNI/CIF:  Telèfon:

 AUTORITZE A:

Signatura de la/les persones autoritzants

Picanya, de de 

Nom 1er Cognom 2on Cognom DNI/Passaport/NIE

A empadronar-se al domicili de la meua propietat ubicat a  
 segons s'acredita al document adjunt (*).
A empadronar-se al domicili                                                                                   on actualment residisc     
en qualitat d'arrendatari segons s'acredita al document adjunt (*).

A gestionar, en qualitat de pare, mare o tutor legal, l'Alta / Trasllat de Domicili en el Padró Municipal 
d'Habitants dels meus fills menors o tutelats, al domicili: 

Nom 1er Cognom 2on Cognom Data de naixement

A gestionar, en el meu nom, l'Alta en el Padró Municipal d'Habitants, al domicili:  

A gestionar el meu Trasllat de Domicili en el Padró Municipal d'Habitants, al domicili:

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR:* 
· Còpia del document d'identitat de la persona autoritzant [TD18.021]. 
· Document d'Identitat de la persona autoritzada i de la persona que causa alta o modificació al Padró Municipal  
 [TD18.021]. 
· Acreditació de la condició de propietari\a de l'habitatge [TD18.027] ó [TD18.121] . 
 ______________________ 
* No cal presentar el document acreditatiu de la propietat si es comprova que la persona autoritzant figura com titular cadastral de 

l'habitatge.
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