AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU
08503 (OSONA)

EMPADRONAMENT A SANT BARTOMEU DEL GRAU
Documentació necessària:
PERSONA
INTERESSADA
Original del
document identitat o
passaport - vigent

REPRESENTANT

Original o
fotocòpia del contracte
de lloguer vigent
o
Escriptura de propietat
o
Darrer rebut de l'IBI
o
Darrera factura de les
companyies de serveis
(llum o aigua)

INCAPACITATS

Original del
document identitat de
la persona sol·licitant

Original del llibre
de família o partida de
naixement.
En el cas d'adopció la
documentació que
l'acrediti.

Original del
document identitat de
l'interessat

Original del
document identitat del
representant

Original del
passaport / NIE si ha
nascut a l'estranger.

Original del
document del tutor o
representant legal

En el cas d'empadronar
en un habitatge on hi
viuen altres persones o
en un habitatge buit:

En el cas de separació
legal dels pares:

En el cas de ciutadans
dels Estats Membres de
la Unió Europea

Original del
registre central
d'Estrangers

MENORS

Una de les
persones ja
empadronades ha
d'acompanyar
personalment a
l'interessat/da per tal
de signar el full
d'empadronament

Original del
document que acrediti
la guàrdia i custodia
del menor
(resolució judicial)

En el cas de menors que
s'empadronin només
amb un dels pares:

Autorització
signada
Fotocòpia del
document d'identitat de
l'altre progenitor
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AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU
08503 (OSONA)

Què és i per a què serveix?
Totes les persones que fixin el seu domicili a Sant Bartomeu de Grau han d'estar inscrites en el
Padró Municipal d'Habitants, i comunicar el naixement de fills. Cal estar empadronat per tenir
accés als serveis municipals, i també per demanar altres documents oficials (DNI, passaport, i
altres).
Qui ho pot demanar?
Totes les persones majors d'edat que tenen el seu domicili a Sant Bartomeu del Grau. Aquest
tràmit, per la seva naturalesa, no es pot delegar en terceres persones, s'ha d'efectuar
personalment.
Quin cost té?
Cap
En quines dates es pot fer?
Sempre
Com i on es pot presentar?
Personalment a les Oficines de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Quant temps triga la resposta?
En principi el tràmit és immediat. Tot i així, en alguns casos (finques no donades d'alta, manca de
documentació, etc.) la resolució es pot demorar alguns dies.
Quina documentació es lliura?
Si es demana, es pot lliurar el certificat o el volant d'empadronament.
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