Empadrona’t
a L’Hospitalet

Com a resident a L’Hospitalet t’has
d’empadronar. El padró et serà útil per
justificar la teva residència habitual en
altres gestions.

Com es tramita?
Quan estableixis la teva residència al municipi has de
sol·licitar la teva inscripció al Padró Municipal d’Habitants.

Qui ho pot fer?
• Qualsevol persona major d’edat que resideixi al municipi
pot demanar la seva alta al Padró Municipal d’Habitants.
• Qualsevol persona major d’edat pot demanar l’alta d’una
altra persona amb autorització expressa de la persona
interessada.
• 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 és la documentació
que has de presentar?
Has d’aportar la documentació original, no fotocòpies.
De la identitat de la persona
• Documents d’identitat originals en vigor:
DNI, targeta de residència o passaport.
• En el cas de menors sense document d’identitat, llibre
de família o certificat de naixement.
De la residència
Si a l’habitatge no hi ha cap persona empadronada:
• El títol de propietat o contracte de lloguer en vigor.
Si a l’habitatge hi ha alguna persona empadronada:
• Autorització de la persona empadronada que sigui
titular del contracte o propietària.
Si no disposes d’un títol que acrediti la titularitat de
l’habitatge o et trobes en una situació diferent a les
indicades, com sense domicili, l’Ajuntament comprovarà la
residència:
• Has de registrar una instància junt amb els documents
d’identitat necessaris, comunicant l’adreça on estàs vivint.

On es realitza el tràmit?
• Oficina d’Atenció Ciutadana (C. de Girona, 10).
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.
Demana cita prèvia:
• 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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