RENOVACIÓ DE
LA INSCRIPCIÓ AL
PADRÓ MUNICIPAL

Què és?
Les persones estrangeres no comunitàries sense
autorització de residència permanent o de llarga durada
(ENCSARP) han de sol·licitar la renovació de la seva
inscripció al padró municipal cada 2 anys des de la data
d’empadronament inicial al municipi. Aquesta inscripció és
independent de la caducitat del document d’identitat.
Segons l’article 16 de la Llei de Bases del Règim Local,
no realitzar aquesta renovació comportarà la baixa de la
inscripció al Padró Municipal d’Habitants.

Qui i com l’ha de tramitar?
Totes les persones majors d’edat empadronades que no
tinguin permís de residència permanent o de llarga durada
han de presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per
renovar personalment la seva inscripció al Padró Municipal
d’Habitants. També podrà realitzar el tràmit en el seu nom
una persona autoritzada amb document notarial.
En el cas de menors d’edat, poden fer el tràmit els pares
que tinguin la seva guarda i custòdia o, en el seu defecte,
la persona que pugui acreditar la seva representació legal.

Quina documentació
s’ha de presentar?
S’ha d’aportar la documentació original, no fotocòpia, de:
• Targeta de residència en vigor o passaport en vigor
(en cas de que el document no estigui en vigor, s’ha
de presentar el document caducat juntament amb la
sol·licitud de renovació del mateix).
• En cas de menors, a més, els pares o representants
legals hauran de presentar el document que acrediti la
representació del menor com el llibre de família amb la
inscripció del menor, el passaport familiar o el certificat
de naixement.

On es realitza el tràmit?
• Oficina d’Atenció Ciutadana (C. de Girona, 10).
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.
Concerta cita prèvia fent servir un dels mitjans següents:
• Web www.l-h.cat/citaoac
• Telèfons gratuïts d’atenció ciutadana:
010 - 900 100 277 (si truques des de fora de L’Hospitalet)
Trobaràs tota la informació detallada a seuelectronica.l-h.
cat > Tràmits > Població > Padró Municipal d’Habitants i al
telèfon gratuït d’atenció ciutadana 010.
Recorda que tant l’obtenció de cita prèvia com la realització del
tràmit no tenen cap cost.
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