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Documentació per a acreditar la representació legal de menors 
d’edat i/o persones incapacitades legalment per a tràmits al 
Padró municipal d’habitants. 1 
 

Els documents hauran de ser originals i vigents. 

 

0. Normativa. 

 

1. Empadronament de menors d’edat. 
 

1.1. Empadronament de menors d’edat amb ambdós progenitors. 
 

1.2. Empadronament de menors d’edat amb un sol progenitor. 
 

1.3. Empadronament d’un menor d’edat en un domicili diferent dels seus 
progenitors o tutors legals. 

 

 
2. Empadronament en cas de tutela i/o acolliment per part de 

l’Administració. 
 
 
 

3. Empadronament de persona incapacitada legalment. 

 
 

 

 

  

                                                           
1 La informació facilitada és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret 
d’exigir aquella documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les 
dades declarades. En supòsits no contemplats en aquest document, us recomanem que 
consultin prèviament la forma de tramitació i/o la documentació necessària amb l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà. 
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0. Normativa. 

D’acord amb la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es 
publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Instituto Nacional 
de Estadística i de la Direcció general de coordinació de competències amb les 
comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre gestió del padró municipal i la Resolució de 16 de maig de 2019, de 
la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 9 de maig de 2019, del 
President de l’Instituto Nacional de Estadística i del Director general de cooperació 
autonòmica i local, per la qual, en execució de sentència, es modifica la de 30 de 
gener de 2015, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre 
gestió del padró municipal. 
 
Llei 252/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família. 
 
 
 
1. Empadronament de menors d’edat. 

 

1.1. Empadronament de menors d’edat amb ambdós progenitors o tutors legals 
(mateix domicili). 

 
 Documentació d’identitat original i vigent del menor d’edat i dels progenitors 

(Veure document “Documentació per a acreditar les dades d’identificació”). 
 
 Llibre de família o Certificat de naixement per a reputar com a vàlida la 

representació legal del menor d’edat a favor dels seus progenitors. 
 
 Autorització dels dos progenitors signant el corresponent full o sol·licitud 

d’empadronament (alta, canvi de domicili, renovació, etc.). 
  

 Autorització de representació per a menors d’edat. (*) 
 
(*) Document opcional a aportar només en el cas que un dels dos 
progenitors no signi presencialment el full d’empadronament tal i com s’ha 
descrit al punt anterior). Cal acompanyar l’autorització amb la documentació 
que s’indica a l’imprès. 
 

 En cas de tutela o acolliment, caldrà aportar també la resolució 
administrativa de tutela o acolliment a favor de la persona sol·licitant que 
actua en representació del menor d’edat i l’acta judicial d’acceptació del 
càrrec. 
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1.2. Empadronament de menors d’edat amb un sol progenitor. 
 
 

 Documentació d’identitat original i vigent del menor d’edat i del progenitor 
amb qui s’empadrona i original o fotocòpia del document d’identitat de l’altre 
progenitor, segons el cas. (Veure document “Documentació per a acreditar 
les dades d’identificació”). 
 

 Llibre de família o Certificat de naixement per a reputar com a vàlida la 
representació legal del menor d’edat.   

 
 Autorització de representació per a menors d’edat signada pel progenitor 

que no constarà empadronat amb el menor acompanyada de la 
documentació que s’indica a l’imprès. (*) 
 
(*) També pot signar presencialment en el mateix full d’empadronament o 
sol·licitud del menor d’edat en el mateix instant que es formalitzi aquest. 
 

 Autorització signada davant de Notari o funcionari públic pel progenitor que 
no resideix en el mateix domicili. En aquest cas no cal aportar fotocòpia del 
document d’identitat del progenitor (ha signat davant el Notari o funcionari 
públic) 
 

 Poders notarials de cessió de guarda i custòdia del menor d’edat del 
progenitor no resident en el domicili a favor de l’altre progenitor que conviu 
amb el menor d’edat. No cal aportar fotocòpia del document d’identitat de qui 
ha cedit la guarda i custòdia al signar davant de Notari. 
 

 En cas de família monoparental cal aportar Llibre de família on quedi 
acreditada la situació o Certificat de defunció de l’altre progenitor del menor 
d’edat. 
 

 Declaració responsable de menors sense sentència quan sigui impossible 
aportar la signatura de l’altre progenitor. 
 

 En cas de tutela o acolliment, cal aportar la resolució administrativa de tutela 
o acolliment a favor de la persona sol·licitant que actua en representació del 
menor d’edat i l’acta judicial d’acceptació del càrrec. 
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En cas de separació o divorci dels progenitors: 

 
- Sense sentència judicial amb: 

 
a) Guarda i custòdia compartida: 

 
 “Autorització de representació per a menors d’edat” signada pel 

progenitor que no consta en el domicili acompanyada de la 
documentació que s’indica a l’imprès. (*) 
 
(*) En aquest supòsit també es pot presentar l’autorització 
signada davant Notari o funcionari públic o poders notarials 
de cessió de guarda i custòdia sense document d’identitat de qui 
signa o atorga els poders. 
 

 Conveni regulador amb l’autorització de representació per a 
menors d’edat signada pel progenitor que no consta empadronat 
en el domicili.  
 

 “Declaració responsable de menors d’edat sense sentència 
judicial”.   

 
b) Guarda i custòdia en exclusiva: 

 
 Conveni regulador on es concedeixi la guarda i custòdia del 

menor a favor del progenitor que consta mateix domicili  
 

 “Declaració responsable de menors d’edat sense sentència 
judicial”.   

 
- Amb sentència judicial amb: 

 
a) Guarda i custòdia compartida: 

 
 Sentència judicial amb certificació de testimoniatge. 

 
 “Autorització de representació per a menors d’edat” signada pel 

progenitor que no consta en el domicili acompanyada de la 
documentació que s’indica a l’imprès. 
 

 “Declaració responsable de menors d’edat amb sentència 
judicial”.. 
 

b) Guarda i custòdia en exclusiva: 
 

 Sentència judicial amb certificació de testimoniatge. 
 

 “Declaració responsable de menors d’edat amb sentència judicial”.  
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1.3. Empadronament d’un menor d’edat en un domicili diferent dels seus 

progenitors o tutors legals. 
 

 Documentació d’identitat original i vigent del menor d’edat i dels progenitors 
que autoritzen l’empadronament en un domicili diferent al seu. (Veure 
document “Documentació per a acreditar les dades d’identificació”). 
 

 Llibre de família o Certificat de naixement per a reputar com a vàlida la 
representació legal del menor d’edat.   

 
 Autorització de representació per a menors d’edat signada pels progenitors o 

pel progenitor que té la guarda i custòdia en exclusiva segons sentència 
judicial. 
 
(*) També poden signar presencialment en el mateix full d’empadronament o 
sol·licitud del menor d’edat en el mateix instant que es formalitzi aquest. 
 

 Autorització signada davant de Notari o funcionari públic pels progenitors o 
pel progenitor que en té la guarda i custòdia en exclusiva segons sentència 
judicial.  En aquest cas no cal aportar fotocòpia dels documents d’identitat 
dels progenitors, sempre i quan en el document s’acrediti la seva 
identificació i el parentiu (ha signat davant el Notari o funcionari públic) 
 

 Poders notarials de cessió de guarda i custòdia del menor d’edat del 
progenitors a favor de la tercera persona que en sol·licita l’empadronament.. 
No cal aportar fotocòpia del document d’identitat dels progenitors sempre i 
quan quedi acreditada la seva identitat i parentiu al signar davant de Notari. 
 

 En cas de família monoparental cal aportar també el Llibre de família on 
quedi acreditada la situació o Certificat de defunció del progenitor que 
signarà l’autorització.  
 

 En cas de separació o divorci, cal aportar també la sentència judicial amb 
certificació de testimoniatge de guarda i custòdia en exclusiva o de guarda i 
custòdia compartida (en aquest darrer cas l’autorització o poders notarials 
de cessió de guarda i custòdia hauran estat signats per ambdós progenitors) 
acompanyada de la “Declaració responsable de menors d’edat amb 
sentència judicial”. 
 

 En cas de tutela o acolliment, caldrà aportar també la resolució 
administrativa de tutela o acolliment a favor de la persona sol·licitant que 
actua en representació del menor d’edat i l’acta judicial d’acceptació del 
càrrec juntament amb informe favorable de l’administració per tal que el 
menor consti empadronat en un domicili diferent al de la persona tutora o 
acollidora. 
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2. Empadronament en cas de tutela i/o acolliment per part de 
l’Administració. 
 

 Documentació d’identitat original i vigent del menor d’edat, fotocòpia de la 
documentació de la persona qui té encomanada la direcció del centre i si 
aquesta signa autorització de representació voluntària, la persona 
autoritzada caldrà aportar el document d’identitat original (Veure document 
“Documentació per a acreditar les dades d’identificació”). 
 

 Llibre de família o Certificat de naixement per tal d’acreditar els progenitors. 
 

 Resolució administrativa de la tutela o acolliment del menor on consti a qui 
s’assigna la tutela. 
 

 Certificat original de la direcció del Centre que té assignada la tutela del 
menor d’edat acreditant el domicili de residència d’aquest. 
 

 En el cas que la tramitació del menor d’edat la realitzi una persona diferent a 
qui té assignades les funcions directives: cal aportar autorització de 
representació voluntària acompanyada del document d’identitat original de la 
persona autoritzada i fotocòpia del document d’identitat de la persona 
directiva. 

 
3. Empadronament de persona incapacitada legalment. 

 
 Caldrà aportar la sentència judicial d’incapacitació legal juntament amb 

la documentació que s’ha enumerat en els punts anteriors, segons 
sigui el cas. 

 

 


