Imprimir formulario
REGISTRE D'ENTRADA / REGISTRO DE ENTRADA

SOL·LICITUD D'ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTS
SOLICITUD DE ALTA AL PADRÓN MUNICIPAL DE
HABITANTES

SOL·LICITUD D'ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS / SOLICITUD DE ALTA AL PADRÓN MUNICIPAL DE HABIANTES

CAUSA DE L'ALTA / CAUSA DE LA ALTA

Districte / Distrito:

Alta per naixement / Alta por nacimiento

Secció / Sección:

Alta per canvi de residència / Alta por cambio de residencia

Núm. FULL / Núm. HOJA

Alta per omissió / Alta por omisión
MITJÀ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Telemàtica a través de / Telemática a través de: http://villanuevadecastellon.sedelectronica.es
(Es requereix certificat digital / se requiere certificado digital)

En paper / En papel

A

1

PERSONES QUE SOL·LICITEN L'ALTA (1)/ PERSONAS QUE SOLICITAN EL ALTA
2n Cognom / 2n Apellido :

Nacionalitat / Nacionalidad :

Lloc i data de naixement / Lugar i fecha de nacimiento :

Títol escolar o acadèmic /
Título escolar o académico:

2n Cognom / 2n Apellido :

Nacionalitat / Nacionalidad :

Lloc i data de naixement / Lugar i fecha de nacimiento :

Títol escolar o acadèmic /
Título escolar o académico:

4

2n Cognom / 2n Apellido :

Nacionalitat / Nacionalidad :

Lloc i data de naixement / Lugar i fecha de nacimiento :

Títol escolar o acadèmic /
Título escolar o académico:

2n Cognom / 2n Apellido :

Nacionalitat / Nacionalidad :

Lloc i data de naixement / Lugar i fecha de nacimiento :

Model 011

Títol escolar o acadèmic /
Título escolar o académico:

Home / Hombre

Nom del pare i de la mare (dada voluntària) /
Nombre del padre y de la madre (dato voluntario)

DNI/NIE/CIF:

Dona / Mujer

Home / Hombre

Nom del pare i de la mare (dada voluntària) /
Nombre del padre y de la madre (dato voluntario)

DNI/NIE/CIF:

Dona / Mujer

Home / Hombre

Nom del pare i de la mare (dada voluntària) /
Nombre del padre y de la madre (dato voluntario)

Nom / Nombre:

1r Cognom / 1r Apellido :

Procedència / Procedencia:

Dona / Mujer

Nom / Nombre:

1r Cognom / 1r Apellido :

Procedència / Procedencia:

DNI/NIE/CIF:

Nom / Nombre:

1r Cognom / 1r Apellido :

Procedència / Procedencia:

3

Nom / Nombre:

1r Cognom / 1r Apellido :

Procedència / Procedencia:

2

(1)

DNI/NIE/CIF:

Dona / Mujer

Home / Hombre

Nom del pare i de la mare (dada voluntària) /
Nombre del padre y de la madre (dato voluntario)
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Nom / Nombre:

1r Cognom / 1r Apellido :

2n Cognom / 2n Apellido :

Nacionalitat / Nacionalidad :

Lloc i data de naixement / Lugar i fecha de nacimiento :

DNI/NIE/CIF:

Dona / Mujer

Home / Hombre

5

Telèfon de contacte / Teléfono de contacto:

B

Nom del pare i de la mare (dada voluntària) /
Nombre del padre y de la madre (dato voluntario)

Títol escolar o acadèmic /
Título escolar o académico:

Procedència / Procedencia:

Adreça electrònica / Correo electrónico:

SOL·LICITUD / SOLICITUD
Se sol·licita l'alta al Padró Municipal d'Habitants del municipi a l'adreça següent / Se solicita el Padrón Municipal de Habitantes del

municipio a la dirección siguiente:

Domicili (Carrer/Plaça i número) / Domicilio (Calle/Plaza i número)

C

NÚM

PIS.

PTA

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Còpia confrontada del DNI, passaport o targeta de residència i, en el seu cas llibre de família / Copia compulsada del DNI, pasaporte o
tarjeta de residencia y, en su caso, libro de familia.

Còpia confrontada del document que acredite l'ocupació de la vivenda: Escriptura en Propietat o contracte d'arrendament de la
vivenda / Copia compulsada del documento que acredite la ocupación de la vivienda: Escritura en Propiedad o contrato de alquiler de la vivienda.

D

Si la vivenda no és de la seua propietat i no s'aporta contracte d'arrendament cal:
AUTORITZACIÓ PROPIETARI VIVENDA O DE LA PERSONA JA EMPADRONADA EN LA VIVENDA
Si la vivienda no es de su propiedad no se aporta contracto de arrendamiento hace falta:
AUTORIZACIÓN PROPIETARIO DE LA VIVIENDA O DE LA PERSONA YA EMPADRONA EN LA VIVIENDA

Sr / Sral:

DNI/NIE/CIF:

Domicili / Domicilio:

Municipi / Municipio:

Autoritze a les persones dalt relacionades a empadronar-se a la vivenda de la meua propietat sita a l'adreça indicada / AUTORIZA a las personas arriba
relacionadas a empadronarse en la vivenda de mi propiedad sita en la dirección indicada.

Firma del propietari de la vivenda / Firma del propietario de la vivienda
Vva. de Castellón,

de/d'

de

de/d'

de

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE
Vva. de Castellón,

Núm. 1

Núm. 2

Núm. 3

Núm. 4

Núm. 5

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Vva. de Castellón i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les competències de sol·licitud d'alta al padró. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre General de l'Ajuntament de Vva. de Castellón.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Vva. de Castellón y podrán ser utilizados por el titular del fichero para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de las competencias de solicitud de alta al padrón. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante e Registro General del Ayuntamiento de Vva. de Castellón.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VVA. CASTELLÓN
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