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PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.
Estadística i Població

Documentació per a acreditar les dades d’identificació.

Documentació per a acreditar les dades d’identificació a efectes del
Padró d’habitants. (*)
Els documents hauran de ser originals i vigents, excepte en els casos on consti
explícitament altres opcions.

0. Normativa.
1. Nacionalitat espanyola:
1.1.
1.2.

Majors de 14 anys.
Menors de 14 anys.

2. Altres nacionalitats:
2.1.

Nacionals d’Estats membres de la UE, de l’Espai Econòmic Europeu i de
la Confederació Suïssa1:
2.1.1. Majors d’edat.
2.1.2. Menors d’edat:
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.

2.2.

Menors de 14 anys nascuts a Espanya.
Majors de 14 anys nascuts a Espanya.
Menors d’edat nascuts fora d’Espanya.

Nacionals d’altres Estats:
2.2.1. Majors d’edat.
2.2.2. Menors d’edat:
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.

Menors de 14 anys nascuts a Espanya.
Majors de 14 anys nascuts a Espanya.
Menors d’edat nascuts fora d’Espanya.

1

Països de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia,
Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països
Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre.
Països de l’Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein i Noruega
Confederació Suïssa: Suïssa.
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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.
Acords de la Comissió Permanent del Consejo de Empadronamiento en sessió celebrada el dia 02 de
juliol de 2019 pel que fa a l’acreditació de la identitat dels estrangers sol·licitants de protecció
internacional mitjançant el nou resguard de presentació, sempre i quan no disposin de cap altre dels
documents establerts en la resolució que s’ha citat en el punt anterior.
Tots els espanyols tindran dret a que se’ls expedeixi el DNI, essent obligatori per als majors de 14
anys residents a Espanya i, per als qui d’igual edat, residint a l’estranger, que es traslladin a Espanya
per un temps superior a sis mesos. Els menors de 14 anys podran obtenir el DNI amb caràcter
voluntari. En tots els casos, quan hagi transcorregut el període de validesa del document, aquest es
considerarà caducat i quedaran sense efecte les atribucions i efectes que li reconeix l’ordenament
jurídic, essent obligatòria la seva renovació per part del seu titular.

1.

NACIONALITAT ESPANYOLA:

1.1. Majors de 14 anys: DNI original i vigent.
Altres opcions en cas de no disposar DNI original i vigent:
a) DNI caducat: DNI original més la sol·licitud de renovació o cita prèvia.
b) Si la persona prové de l’estranger i no disposa DNI: Passaport original i vigent fins a
un màxim de 6 mesos.
c) Document perdut o sostret: Fotocòpia del document d’identitat vigent o caducat
acompanyada de la denúncia formulada davant de la Policia i la sol·licitud d’obtenció
del document o de renovació (si aquesta suposa pròrroga de validesa).
d) Document d’identitat expedit per la Secretaria d’Institucions Penitenciàries.
e) Permís de conduir espanyol vigent havent d’acreditar les altres dades obligatòries del
padró mitjançant un altre document (sexe, nacionalitat i lloc de naixement).
1.2. Menors de 14 anys: DNI original i vigent (si es disposa)
Altres opcions per a acreditar la identitat en cas de no disposar de DNI*:
a) Llibre de família.
b) Certificat de naixement.
(*) Aquests documents consten al document “Documentació per a acreditar la representació legal en
el cas dels menors d’edat” ja que són documents suficients i necessaris per a reputar com a vàlida la
representació legal dels menors d’edat.
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ALTRES NACIONALITATS:

2.1. Nacionals d’Estats membres de la UE, de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia,
Liechtenstein i Noruega) i de la Confederació Suïssa:
2.1.1. Majors d’edat: Passaport o Document d’identitat del país d’origen original i
vigent més el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (*)
Altres opcions:
a) Passaport original i vigent del país d’origen.
b) Document d’identitat original i vigent del país d’origen (**).
c) Document d’identitat perdut o sostret: Fotocòpia de qualsevol document d’identitat
(passaport o document d’identitat del país d’origen), vigent o caducat, acompanyada
de la denúncia formulada davant la Policia i la sol·licitud de renovació o cita prèvia, si
aquesta suposa pròrroga de validesa.
d) Fotocòpia compulsada del Ministerio del Interior, Jutjats o Tribunals d’un passaport
vigent retingut durant el temps de vigència d’aquest.
e) Document d’identitat expedit per la Secretaria d’Estat d’Institucions Penitenciàries.
f) Permís de conduir espanyol original i vigent, havent d’acreditar les altres dades
obligatòries del Padró mitjançant un altre document (sexe, nacionalitat i lloc de
naixement).
2.1.2. Menors d’edat:
2.1.2.1. Menors de 14 anys nascuts a Espanya: Passaport o Document d’identitat del
país d’origen original i vigent més el Certificat de Registre de Ciutadà de la
Unió (*) (si es disposa)
Altres opcions:
a) Passaport original i vigent del país d’origen. (si es disposa)
b) Document d’identitat original i vigent del país d’origen (**). (si es disposa)
c) Llibre de família o Certificat de naixement expedits pel Registre Civil del Ministerio de
Justícia d’Espanya.
d) Document d’identitat perdut o sostret: Fotocòpia de qualsevol document d’identitat
(passaport o document d’identitat del país d’origen), vigent o caducat, acompanyada
de la denúncia formulada davant la Policia i la sol·licitud de renovació o cita prèvia, si
aquesta suposa pròrroga de validesa.
e) Fotocòpia compulsada del Ministerio del Interior, Jutjats o Tribunals d’un passaport
vigent retingut durant el temps de vigència d’aquest.
f) Document d’identitat expedit per la Secretaria d’Estat d’Institucions Penitenciàries.
g) Permís de conduir espanyol original i vigent, havent d’acreditar les altres dades
obligatòries del Padró mitjançant un altre document (sexe, nacionalitat i lloc de
naixement).
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2.1.2.2. Majors de 14 anys nascuts a Espanya: Passaport o Document d’identitat del país
d’origen original i vigent més el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (*)
Altres opcions:
a) Passaport original i vigent del país d’origen.
b) Document d’identitat original i vigent del país d’origen (**).
c) Document d’identitat perdut o sostret: Fotocòpia de qualsevol document d’identitat
(passaport o document d’identitat del país d’origen), vigent o caducat, acompanyada
de la denúncia formulada davant la Policia i la sol·licitud de renovació o cita prèvia, si
aquesta suposa pròrroga de validesa.
d) Fotocòpia compulsada del Ministerio del Interior, Jutjats o Tribunals d’un passaport
vigent retingut durant el temps de vigència d’aquest.
e) Document d’identitat expedit per la Secretaria d’Estat d’Institucions Penitenciàries.
f) Permís de conduir espanyol original i vigent (majors de 15 anys), havent d’acreditar
les altres dades obligatòries del Padró mitjançant un altre document (sexe,
nacionalitat i lloc de naixement).
2.1.2.3. Menors d’edat nascuts fora d’Espanya: Passaport o Document d’identitat del país
d’origen original i vigent més el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (*)
Altres opcions:
a) Passaport original i vigent del país d’origen.
b) Document d’identitat original i vigent del país d’origen (**).
c) Document d’identitat perdut o sostret: Fotocòpia de qualsevol document d’identitat
(passaport o document d’identitat del país d’origen), vigent o caducat, acompanyada
de la denúncia formulada davant la Policia i la sol·licitud de renovació o cita prèvia, si
aquesta suposa pròrroga de validesa.
d) Fotocòpia compulsada del Ministerio del Interior, Jutjats o Tribunals d’un passaport
vigent retingut durant el temps de vigència d’aquest.
e) Document d’identitat expedit per la Secretaria d’Estat d’Institucions Penitenciàries.
f) Permís de conduir espanyol original i vigent (majors de 15 anys), havent d’acreditar
les altres dades obligatòries del Padró mitjançant un altre document (sexe,
nacionalitat i lloc de naixement).
(*) Certificat de Registre de Ciutadà de la UE: és el document que acredita la inscripció en el Registre Central
d’Estrangers dels ciutadans d’un Estat membre de la UE, d’un altre Estat part a l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu o de Suïssa que residiran a Espanya per un període superior a tres mesos. El període de validesa és de
5 anys o permanent.
Certificat d’assignació de NIE: és el document que acredita l’assignació de NIE per als ESTRANGERS que es
relacionen amb Espanya per raó dels seus interessos econòmics, professionals o socials. No admès el certificat
amb caràcter temporal, que té un període de validesa únicament de tres mesos, i que s’expedeix per als
estrangers que NO tenen previst residir a Espanya però que han de realitzar algun tràmit puntual de rellevància
fiscal a Espanya (acceptar herència, compravenda d’un immoble).
(**) Si el document d’identitat del país d’origen no hi consten totes les dades obligatòries d’inscripció del Padró
caldrà acreditar-les mitjançant un altre document.
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2.2. Nacionals d’altres Estats:
2.2.1. Majors d’edat: Targeta d’identificació d’estranger original i vigent (*)
Altres opcions:
a) Passaport original i vigent del país d’origen.
b) Document d’identitat perdut o sostret: Fotocòpia del document d’identitat, vigent o
caducat, acompanyada de la denúncia formulada davant la Policia i la sol·licitud de
renovació o cita prèvia, si aquesta suposa pròrroga de validesa.
c) Cèdula d’inscripció original i vigent, que substitueix el passaport i es concedeix a
Espanya als estrangers que el seu país d’origen no els documenta o són apàtrides.
d) Títol de viatge original i vigent, expedit pel país d’origen o procedència dels seus
titulars o per organitzacions internacionals habilitades, sempre i quan hi constin les
dades suficients d’identitat i la nacionalitat.
e) Documents provisionals d’identitat que es faciliten als sol·licitants d’asil i que
s’expedeixen una vegada s’ha admès a tràmit la sol·licitud. (**)
f) Fotocòpia compulsada del Ministerio del Interior, Jutjats o Tribunals d’un passaport
vigent retingut durant el temps de vigència d’aquest.
g) Document d’identitat expedit per la Secretaria d’Estat d’Institucions Penitenciàries,
sempre i quan hi consti, a més de les dades d’identitat, el número d’identificació, la
foto i l’empremta dactilar de la persona.
h) Documents expedits pel Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (documents
d’identitat consolar i d’acreditació d’organismes internacionals) havent d’acreditar les
dades obligatòries que no hi consten mitjançant el passaport.
i) Permís de conduir espanyol original i vigent, havent d’acreditar les altres dades
obligatòries del Padró mitjançant un altre document (sexe, nacionalitat i lloc de
naixement).
(*) En el cas de la targeta d’identificació d’estranger de règim comunitari (targeta de residència de familiar de
ciutadà de la Unió), caldrà aportar també el passaport per tal d’acreditar el lloc de naixement.
(**) S’admet com a document provisional d’identitat el nou “Resguard de presentació de la sol·licitud de Protecció
Internacional”, el qual acredita la condició de sol·licitant, en tramitació, de Protecció Internacional (Doc. Ex-148 o
targeta vermella sense treball), en el qual hi constarà, a més de les dades obligatòries d’inscripció, la foto i
l’empremta dactilar i amb dues dates de vigència, la primera d’un mes de la data de la sol·licitud i la segona, en
el cas que no s’hagi notificat la resolució de no admissió a tràmit de la sol·licitud, prorrogarà la vigència del
document fins la segona data de validesa, que serà fins als sis mesos de la data de sol·licitud. Si aquest
resguard ha caducat, caldrà aportar la targeta vermella amb autorització de treballar o qualsevol dels altres
documents especificats anteriorment (targeta d’identificació d’estranger, passaport, etc.).
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2.2.2. Menors d’edat:
2.2.2.1. Menors de 14 anys nascuts a Espanya: Targeta d’identificació d’estranger
original i vigent (*). (si es disposa)
Altres opcions:
a) Passaport original i vigent del país d’origen (si es disposa).
b) Llibre de família o Certificat de naixement expedits pel Registre Civil del Ministerio de
Justícia d’Espanya.
c) Document d’identitat perdut o sostret: Fotocòpia del document d’identitat, vigent o
caducat, acompanyada de la denúncia formulada davant la Policia i la sol·licitud de
renovació o cita prèvia, si aquesta suposa pròrroga de validesa.
d) Cèdula d’inscripció original i vigent, que substitueix el passaport i es concedeix a
Espanya als estrangers que el seu país d’origen no els documenta o són apàtrides.
e) Títol de viatge original i vigent, expedit pel país d’origen o procedència dels seus
titulars o per organitzacions internacionals habilitades, sempre i quan hi constin les
dades suficients d’identitat i la nacionalitat.
f) Documents provisionals d’identitat que es faciliten als sol·licitants d’asil i que
s’expedeixen una vegada s’ha admès a tràmit la sol·licitud. (**)
g) Fotocòpia compulsada del Ministerio del Interior, Jutjats o Tribunals d’un passaport
vigent retingut durant el temps de vigència d’aquest.
h) Document d’identitat expedit per la Secretaria d’Estat d’Institucions Penitenciàries,
sempre i quan hi consti, a més de les dades d’identitat, el número d’identificació, la
foto i l’empremta dactilar de la persona.
i) Documents expedits pel Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (documents
d’identitat consolar i d’acreditació d’organismes internacionals) havent d’acreditar les
dades obligatòries que no hi consten mitjançant el passaport.
(*) En el cas de la targeta d’identificació d’estranger de règim comunitari (targeta de residència de familiar de
ciutadà de la Unió), caldrà aportar també el passaport per tal d’acreditar el lloc de naixement.
(**) S’admet com a document provisional d’identitat el nou “Resguard de presentació de la sol·licitud de Protecció
Internacional”, el qual acredita la condició de sol·licitant, en tramitació, de Protecció Internacional (Doc. Ex-148 o
targeta vermella sense treball), en el qual hi constarà, a més de les dades obligatòries d’inscripció, la foto i
l’empremta dactilar i amb dues dates de vigència, la primera d’un mes de la data de la sol·licitud i la segona, en
el cas que no s’hagi notificat la resolució de no admissió a tràmit de la sol·licitud, prorrogarà la vigència del
document fins la segona data de validesa, que serà fins als sis mesos de la data de sol·licitud. Si aquest
resguard ha caducat, caldrà aportar la targeta vermella amb autorització de treballar o qualsevol dels altres
documents especificats anteriorment (targeta d’identificació d’estranger, passaport, etc.). En el cas de menors
d’edat, també s’admet com a document provisional d’identitat “, el document “Manifestació de voluntat de
presentar sol·licitud de Protecció Internacional” sempre i quan hi consti una diligència de citació amb foto, NIE,
empremta dactilar i les altres dades d’identificació de la persona menor d’edat.
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2.2.2.2. Majors de 14 anys nascuts a Espanya: Targeta d’identificació d’estranger
original i vigent (*)
Altres opcions:
a) Passaport original i vigent del país d’origen.
b) Document d’identitat perdut o sostret: Fotocòpia del document d’identitat, vigent o
caducat, acompanyada de la denúncia formulada davant la Policia i la sol·licitud de
renovació o cita prèvia, si aquesta suposa pròrroga de validesa.
c) Cèdula d’inscripció original i vigent, que substitueix el passaport i es concedeix a
Espanya als estrangers que el seu país d’origen no els documenta o són apàtrides.
d) Títol de viatge original i vigent, expedit pel país d’origen o procedència dels seus
titulars o per organitzacions internacionals habilitades, sempre i quan hi constin les
dades suficients d’identitat i la nacionalitat.
e) Documents provisionals d’identitat que es faciliten als sol·licitants d’asil i que
s’expedeixen una vegada s’ha admès a tràmit la sol·licitud. (**)
f) Fotocòpia compulsada del Ministerio del Interior, Jutjats o Tribunals d’un passaport
vigent retingut durant el temps de vigència d’aquest.
g) Document d’identitat expedit per la Secretaria d’Estat d’Institucions Penitenciàries,
sempre i quan hi consti, a més de les dades d’identitat, el número d’identificació, la
foto i l’empremta dactilar de la persona.
h) Documents expedits pel Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (documents
d’identitat consolar i d’acreditació d’organismes internacionals) havent d’acreditar les
dades obligatòries que no hi consten mitjançant el passaport.
i) Permís de conduir espanyol original i vigent (majors de 15 anys), havent d’acreditar
les altres dades obligatòries del Padró mitjançant un altre document (sexe,
nacionalitat i lloc de naixement).
(*) En el cas de la targeta d’identificació d’estranger de règim comunitari (targeta de residència de familiar de
ciutadà de la Unió), caldrà aportar també el passaport per tal d’acreditar el lloc de naixement.
(**) S’admet com a document provisional d’identitat el nou “Resguard de presentació de la sol·licitud de Protecció
Internacional”, el qual acredita la condició de sol·licitant, en tramitació, de Protecció Internacional (Doc. Ex-148 o
targeta vermella sense treball), en el qual hi constarà, a més de les dades obligatòries d’inscripció, la foto i
l’empremta dactilar i amb dues dates de vigència, la primera d’un mes de la data de la sol·licitud i la segona, en
el cas que no s’hagi notificat la resolució de no admissió a tràmit de la sol·licitud, prorrogarà la vigència del
document fins la segona data de validesa, que serà fins als sis mesos de la data de sol·licitud. Si aquest
resguard ha caducat, caldrà aportar la targeta vermella amb autorització de treballar o qualsevol dels altres
documents especificats anteriorment (targeta d’identificació d’estranger, passaport, etc.).
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2.2.2.3. Menors d’edat nascuts fora d’Espanya: Targeta d’identificació d’estranger
original i vigent (*)
Altres opcions:
a) Passaport original i vigent del país d’origen.
b) Document d’identitat perdut o sostret: Fotocòpia del document d’identitat, vigent o
caducat, acompanyada de la denúncia formulada davant la Policia i la sol·licitud de
renovació o cita prèvia, si aquesta suposa pròrroga de validesa.
c) Cèdula d’inscripció original i vigent, que substitueix el passaport i es concedeix a
Espanya als estrangers que el seu país d’origen no els documenta o són apàtrides.
d) Títol de viatge original i vigent, expedit pel país d’origen o procedència dels seus
titulars o per organitzacions internacionals habilitades, sempre i quan hi constin les
dades suficients d’identitat i la nacionalitat.
e) Documents provisionals d’identitat que es faciliten als sol·licitants d’asil i que
s’expedeixen una vegada s’ha admès a tràmit la sol·licitud. (**)
f) Fotocòpia compulsada del Ministerio del Interior, Jutjats o Tribunals d’un passaport
vigent retingut durant el temps de vigència d’aquest.
g) Document d’identitat expedit per la Secretaria d’Estat d’Institucions Penitenciàries,
sempre i quan hi consti, a més de les dades d’identitat, el número d’identificació, la
foto i l’empremta dactilar de la persona.
h) Documents expedits pel Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (documents
d’identitat consolar i d’acreditació d’organismes internacionals) havent d’acreditar les
dades obligatòries que no hi consten mitjançant el passaport.
i) Permís de conduir espanyol original i vigent (majors de 15 anys), havent d’acreditar
les altres dades obligatòries del Padró mitjançant un altre document (sexe,
nacionalitat i lloc de naixement).
(*) En el cas de la targeta d’identificació d’estranger de règim comunitari (targeta de residència de familiar de
ciutadà de la Unió), caldrà aportar també el passaport per tal d’acreditar el lloc de naixement.
(**) S’admet com a document provisional d’identitat el nou “Resguard de presentació de la sol·licitud de Protecció
Internacional”, el qual acredita la condició de sol·licitant, en tramitació, de Protecció Internacional (Doc. Ex-148 o
targeta vermella sense treball), en el qual hi constarà, a més de les dades obligatòries d’inscripció, la foto i
l’empremta dactilar i amb dues dates de vigència, la primera d’un mes de la data de la sol·licitud i la segona, en
el cas que no s’hagi notificat la resolució de no admissió a tràmit de la sol·licitud, prorrogarà la vigència del
document fins la segona data de validesa, que serà fins als sis mesos de la data de sol·licitud. Si aquest
resguard ha caducat, caldrà aportar la targeta vermella amb autorització de treballar o qualsevol dels altres
documents especificats anteriorment (targeta d’identificació d’estranger, passaport, etc.). En el cas de menors
d’edat, també s’admet com a document provisional d’identitat “, el document “Manifestació de voluntat de
presentar sol·licitud de Protecció Internacional” sempre i quan hi consti una diligència de citació amb foto, NIE,
empremta dactilar i les altres dades d’identificació de la persona menor d’edat.
(***) En supòsits no contemplats en aquest document us recomanem que consultin prèviament amb l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.
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