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REQUISITS PER EMPADRONAR-SE O CANVIAR-SE DE DOMICILI A L’EMD DE BÍTEM

Totes les persones (adults i infants) que s'han d'empadronar, o realitzar un canvi de domicili, han de
presentar-se personalment a les dependències de l’EMD de Bítem, Travessia Mossèn Jacint Verdaguer, 23

1.- Formulari de sol·licitud
Cal presentar l'imprès emplenat i signat per la persona sol·licitant.

2.- Lloc de presentació
A la sol·licitud, un cop emplenada, s'hi ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació, i presentarse a l'EMD de Bítem. Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 8.00h a 9.30h i de 12.30 a 14.30h, i
dimarts de16.00 a 18.00h.

3.- Documentació
3.1 Identificació de les persones a empadronar:
DNI/NIE/passaport/carnet de conduir, original i fotocòpia
En el cas de menors d'edat:
Llibre de família, original i fotocòpia
DNI/NIE/passaport/carnet de conduir dels dos progenitors, original i fotocòpia
Declaració del responsable de la custòdia, si escau (model intern establert)
3.2 Identificació de l'habitatge:
En el cas d'un habitatge de lloguer:
Contracte de lloguer (registrat per la Cambra de la Propietat Urbana o en les oficines
competents que estableix la Llei 13/1996, de juliol), original i fotocòpia
En el cas d'un habitatge de propietat: (escolliu-ne un dels dos)
Nota Simple del Registre de la Propietat, amb menys de tres mesos d'antiguitat, original i
fotocòpia
Escriptura de propietat, amb menys de tres mesos d'antiguitat, original i fotocòpia
Per tal de comprovar el nombre màxim de persones que es poden empadronar a l'habitatge caldria aportar,
en cas de què en els serveis municipals no es disposi de la informació de la superfície de l'habitatge:
Nota simple del Registre de la propietat
Còpia del contracte de lloguer (amb la dada de la superfície)
Certificat tècnic o cèdula d'habitabilitat

4.- Notes
En cas de voler empadronar alguna persona que no sigui familiar amb vincles de primer grau, caldrà
l'autorització del propietari/a (model intern establert).
En cas d'altes per naixement al municipi, quan els dos progenitors estiguin empadronats al mateix domicili
no caldrà aportar la documentació d'identificació de l'habitatge, i haurà de venir personalment, almenys, un
dels pares; en cas que el recent nascut s'empadroni amb un sol progenitor, hauran de venir personalment
els dos pares a signar l'alta.
Si es torna a un domicili on s'estava empadronat abans del 26/11/2007, data d'aprovació del protocol, només
caldrà la identificació personal i algun document acreditatiu de l'ocupació de l'habitatge (rebut actual d'aigua,
llum, IBI, telèfon o gas. Haurà de signar el titular del rebut si no és la persona que es vol empadronar).

5.- Informació addicional
La Nota Simple del Registre de la Propietat l'heu de sol·licitar a:
• Registre de la propietat de Tortosa núm. 1: (habitatges ubicats a Tortosa, Bítem, Campredó i Vinallop)
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