
 

 

 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES 

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporen a un fitxer 

normalitzat de l’Ajuntament d’Almoines. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret 

d’accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Almoines o mitjançant l’adreça de correu 

electrònic almoines@cv.gva.es.Plaza Major, 2 – CP 46723 ALMOINES (València) - Tlfn. (96) 280 42 14 - Fax  (96) 280 43 21. 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL PADRÓ MUNICIPAL 

 

DADES DEL SOL·LICITANT 

DNI/NIF Primer cognom Segon cognom Nom  

Sexe Data de naixement Lloc de Naixement Província 

País Nacionalitat Tel mòbil Correu-e 

 

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon) 

      S’adjunta DNI/CIF del representant             S’adjunta document acreditatiu de la representació 

DNI Primer cognom Segon cognom Nom  

 

DECLARA 

a) Realitza la següent sol·licitud per:  

 Canvi de residència: 
 Municipi anterior: ______________________ 
 Província anterior: ______________________ 

 Naixement (a instància dels pares) 

 Omissió: El qui signa declara no figura o desconèixer figurar inscrit en el Padró de qualsevol 
altre municipi o en el Padró de residents a l’estranger, i manifesta la seua conformitat per a 
que s’anul·li d’ofici qualsevol inscripció anterior a la data d’aquesta sol·licitud. 

b) Que té coneixement que la inscripció al Padró d’estrangers no comunitaris sense autorització de 
residència permanent, haurà de ser objecte de renovació periòdica cada dos anys. El transcurs d’aquest 
termini serà motiu per a acordar la caducitat de la inscripció, sempre que l’interessat no hi hagi 
procedit. 

c) Que sol·licita els certificats de: 

 Empadronament 

 Convivència 

 

SOL·LICITA 

La inscripció en el Padró Municipal d’aquest municipi, en el domicili següent: 
Domicili (C/. Pl. Av.) Núm. Bl. Esc. Pis Pta. 

 
Dels següents demandants: 

DNI/NIF/NIE/Passaport Primer Cognom Segon Cognom Nom 

Província de naixement Municipi de naixement País de naixement 

Data de naixement Nivell d’estudis acabats 

 



 

 

 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES 

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporen a un fitxer 

normalitzat de l’Ajuntament d’Almoines. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret 

d’accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Almoines o mitjançant l’adreça de correu 

electrònic almoines@cv.gva.es.Plaza Major, 2 – CP 46723 ALMOINES (València) - Tlfn. (96) 280 42 14 - Fax  (96) 280 43 21. 

DNI/NIF/NIE/Passaport Primer Cognom Segon Cognom Nom 

Província de naixement Municipi de naixement País de naixement 

Data de naixement Nivell d’estudis acabats 

 
DNI/NIF/NIE/Passaport Primer Cognom Segon Cognom Nom 

Província de naixement Municipi de naixement País de naixement 

Data de naixement Nivell d’estudis acabats 

 
DNI/NIF/NIE/Passaport Primer Cognom Segon Cognom Nom 

Província de naixement Municipi de naixement País de naixement 

Data de naixement Nivell d’estudis acabats 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA 

 Document acreditatiu de la propietat o ocupació de l’habitatge per al qual sol·licita l’altra, com ara 
escriptura de propietat, contracte de lloguer, rebuts de llum, aigua, etc. (se n’haurà d’aportar al menys 
un) 

 Si no n’és propietari ni llogater de l’habitatge, autorització signada pel propietari o llogater. 

 Document acreditatiu de la identitat del propietari o llogater de l’habitatge (DNI, targeta de residència, 
passaport o certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea) 

 Si  sol·licita el canvi de domicili per a algun menor, llibre de família. 

 En cas de divorci, s’haurà d’aportar sentència judicial. 

 Si no se disposa de sentència judicial, haurà d’aportar autorització signada per l’altre progenitor. 

 

AUTORITZACIÓ DE PERSONA EMPADRONADA (per a inscripcions en la mateixa vivenda on figuren ja persones inscrites) 

Sr/Sra. __________________________________________________________________ amb document 

d’identitat núm. ______________________________                                                                  l’autoritzant 

AUTORITZA la inscripció en la seua mateixa vivenda de la persona  relacionada en este full 

 

 

Signatura del sol·licitant 

 

 

En_________________________, a ______ de ___________________ de_______ 


