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Documentació per a acreditar la representació voluntària de majors d’edat.

Documentació per a acreditar la representació voluntària de
majors d’edat o menors emancipats per a tràmits al Padró
municipal d’habitants. 1
Els documents hauran de ser originals i vigents.

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 39/2015, d’1 d’octubre, sobre Procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

1. Poders notarials.
Poders, ja siguin generals o especials, pels quals la persona interessada faculta a
una tercera a actuar en representació seva davant de l’administració local. Entre les
facultats autoritzades caldrà que hi consti la representació per a instar, seguir i acabar
com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte tota mena d’expedients, dirigir,
rebre i contestar notificacions i requeriments o hi consti explícitament la representació
per a tràmits relacionats amb el Padró municipal d’habitants.

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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2. Autorització administrativa de representació voluntària.
2.1. Autorització administrativa de representació voluntària signada davant de
Notari o funcionari públic
Autorització signada per la persona interessada davant de Notari o funcionari públic
per tal que la persona autoritzada pugui realitzar en nom seu el tràmit concret del
Padró municipal d’habitants que s’especifica al document signat.
Amb caràcter general, l’autorització tindrà la validesa per al tràmit especificat en el
document, excepte que s’hi especifiqui una durada determinada.
En els supòsits on la persona autoritzant hagi de realitzar alta i/o modificació de la
seva inscripció padronal, caldrà aportar el document d’identitat original i vigent de la
persona autoritzant.
2.2. Autorització administrativa de representació voluntària.
Autorització (*) signada per la persona interessada per tal que la persona autoritzada
pugui realitzar en nom seu el tràmit concret del Padró municipal d’habitants que
s’especifica al document signat.
L’autorització tindrà validesa màxima d’un mes de la data d’expedició del document
(dada obligatòria que ha de constar en el document).
En els supòsits on la persona autoritzant hagi de realitzar alta i/o modificació de la
seva inscripció padronal, caldrà aportar el document d’identitat original i vigent de la
persona autoritzant. Per a la resta de tràmits serà requisit indispensable aportar la
fotocòpia completa del document d’identitat (exemple: sol·licituds de documents del
padró).
(*) Impresos: “Autorització de representació voluntària per a major d’edat”.

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Passeig de Ramon Guillamet, 10 – 17800 Olot

Tel. 972 279 100

atencioalciutada@olot.cat

www.olot.cat

