
Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer

Sol·licitud d’Alta

(RD 2.612/1996, BOE núm. 14 del 16/01/1997, que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals, aprovat pel RD 1.690/1986)

Dades del sol·licitant

Nom i cognoms Sexe Document d’identitat

Data de naixement Lloc de naixement Telèfon Número d’identitat

  

Nacionalitat Nivell d’estudis

 

Domicili de l’empadronament

Número Km Hm Bloc Portal Escala Planta Porta

Altres Correu electrònic

  

(a omplir per l’ajuntament) 

Entitat col·lectiva Entitat singular Nucli / Disseminat

Alcàntera de Xúquer Alcàntera de Xúquer

Districte Secció Full d’inscripció

01 001

Motiu de la  sol·licitud de l’alta

(*) Causa 

Municipi de procedència Província de procedència País de procedència

(*) Canvi de Residència. Es declara estar empadronat amb anterioritat en el lloc de procedència.

(*) Naixement. A sol·licitud dels pares. (Emplenar les dades corresponents a representant)

(*) Omissió. Es declara no figurar inscrit o desconèixer la seva inscripció en el padró municipal d'altre Municipi o en el Padró d'Espanyols residents en l'estranger i manifesta la
seva conformitat perquè es procedeixi d'ofici a l'anul·lació en el Padró i en el Cens de qualsevol inscripció, en el cas que existeixi, anterior a la data de sol·licitud.

Qui firma SOL·LICITA la seua INSCRIPCIÓ en el Padró Municipal d’Habitants d Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer
en el domicili i amb les dades dalt indicades, i amb esta finalitat firma la present sol·licitud.

En Alcàntera de Xúquer a __ de ____________ de 20__

Documentació que adjunta Signatura del sol·licitant

Representant:

Document:

Domicili:

Població:

Pàgina 1



Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer

Sol·licitud d’Alta

D’acord amb allò disposat en l’article 16.1, paràgraf 2n, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, la inscripció en el Padró Municipal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent
haurà de ser objecte de renovació periòdica cada dos anys. El transcurs del termini indicat serà causa per a acordar la
caducitat de la inscripció, sempre que l’interessat no n’haguera procedit a la renovació.
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