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AUTORITZACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ PADRONAL O CANVI DE DOMICILI EN EL DOMICILI D’ALTRA PERSONA 
 

 
Tota persona que visca a Espanya està obligada a inscriu-se en el Padró del Municipi on resideix habitualment. Aquells 
que visquen en més d’un municipi, s’inscriuran en aquell que residisquen durant més temps a l’any. (Article 15 de la Llei 
7/ 1985, de 2 d’abril de Bases del Règim Local)  
 

El Sr./ La Sra. __________________________________________________ proveït/proveïda del 

DNI/PASSAPORT/TARGETA DE RESIDÈNCIA AMB NÚMERO_______________ i amb domicili en __ 

______________________________________________ del municipi de/d’ _____________ província de 

__________CP _______, per la present us comunique que com a propietari/arrendatari de l’habitatge situat en 

_____________ del municipi de FINESTRAT CP 03509  (Alacant)  AUTORITZE la inscripció en el padró municipal 

d’habitants en el domicili indicat a les persones que a continuació es relacionen. Tot això de conformitat amb allò 

disposat en l’apartat III de la Resolució de 21 de juliol de 1997 (BOE del 25), per la qual es dicten instruccions 

tècniques als Ajuntaments sobre actualització del padró municipal. 

 

RELACIÓ DE PERSONES 

                NOM I COGNOMS DNI/PASSAPORT/NIE 

  

  

  

  
 

I perquè conste i assortisca efectes davant de l’Ajuntament de Finestrat, signe la present autorització. 
 

Finestrat,  __ de/d’ _____ de ________-. 
 

                   SIGNATURA DE L’AUTORITZANT 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
 
1.- AUTORITZANT I AUTORITZAT (original i còpia)    
               Signat: ____________________________ 
-Espanyols: DNI en vigor.        
-Estrangers comunitaris (o de l’Espai Econòmic Europeu o amb acord internacional): Targeta de Residència, Passaport o 
carta d’identitat del seu país d’origen en vigor 
-Estrangers no comunitaris: Targeta d’estranger expedida per les autoritats espanyoles o passaport en vigor. 
 
2.- Si s’autoritza la inscripció en un domicili en propietat o en lloguer, s’haurà d’aportar justificant de la propietat o el lloguer 
(escriptura de compravenda o rebut de l’IBI). En aquesta documentació s’haurà d’aportar original i còpia. 
 
3.- En els suposats d’habitatges col·lectius o pisos titularitat personal jurídiques, l’autorització ha de ser signada per algun 
representant de la mateixa i s’aportarà, a més de la documentació senyalada anteriorment, més fotocòpia del CIF. 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ :  
 

- Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, de Drets i Llibertat dels Estrangers  
a Espanya. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.  
- Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals (Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol) 
- Resolució de 21 de juliol de 1997 (BOE del 25), per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre 

l’actualització del padró municipal 
 
En virtut d’allò establert en el Reial Decret 1245/1985, pel qual es completa la normativa reguladora del Document d’Identitat, 
cap Oficina Pública podrà requerir la presentació de documents distints del Document d’Identitat, així com tampoc es podrà 
acceptar document d’identitat (DNI) que es trobe caducat, deteriorat o resulte fals.  
 
Les dades identificatives arreplegades en aquest document seran incorporades i tractades en els sistemes de Padró de l’Ajuntament de Finestrat amb la finalitat de poder 
formalitzar la petició realitzada. Les dades podran ser cedides de conformitat amb allò previst en l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal. Vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Finestrat. 

 

http://www.ayto-finestrat.es/

