
Sol·licitud d’inscripció en el Padró Municipal d’Habitants de 
FINESTRAT 

Full  de  

Província d’ALACANT 

Província  Domicili Codi Via  Núm. Full de Padró  

Municipi   Districte  Codi pseudo via  
Ent. Col·lectiva  Telèfon  Secció  Validació d’adreça Departament GIS 
Ent. Singular  Número Núm. Superior Km Hm Bloc Lletra Secció  

Signatura Funcionari  Portal Escala Planta Porta CP Illa  

Noms i Cognoms 
Sexe 

H = Home
D = Dona 

Lloc i data de naixement Nacionalitat 
Per a Estrangers 

Títol escolar o 
acadèmic 

Document Nacional d’Identitat 
Per als estrangers figurarà el núm. de targeta de residència. 
Si manca d’aquesta, el núm. del document que substitueix al 

DNI. 

Nom  
H  
D  

Província   ___________
___________

_____________
_____________ 

 DNI  T. Res  Pas 

1r Cognom  Municipi   
________________________ 

2n Cognom  Dia  Mes  Any        

Nom  
H  
D  

Província   ___________
___________

_____________
_____________ 

 DNI  T. Res  Pas 

1r Cognom  Municipi   
________________________ 

2n Cognom  Dia  Mes  Any        

Nom  
H  
D  

Província   ___________
___________

_____________
_____________ 

 DNI  T. Res  Pas 

1r Cognom  Municipi   
________________________ 

2n Cognom  Dia  Mes  Any        

Nom  
H  
D  

Província   ___________
___________

_____________
_____________ 

 DNI  T. Res  Pas 

1r Cognom  Municipi   
________________________ 

2n Cognom  Dia  Mes  Any        
Alta per canvi de residència Alta per omissió  

 Un Altre municipi 
 

Un altre país:______________________________
 

 El(els signant(s) de la present declaració afirma(-en) no figurar o 
desconèixer figurar inscrit(-s) en el Padró de cap altre Municipi o en el 
Padró dels espanyols residents en l’estranger i manifesta(-en) la seua 
conformitat perquè procedisca d’ofici l’anul·lació en el Padró i en el Cens 
Electoral de qualsevol inscripció, en el cas que existisca, anterior a la data 
d’aquesta sol·licitud.

En virtut de l’article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua nova redacció donada 
per Llei 4/1996, de 10 de gener, i d’acord amb allò establert en els articles 54 i 70 del Reglament de Població i Demarcació 
Territorial de les Entitats Locals, el(els) sotasignat(s), sol·licita(en) la seua inscripció en el Padró Municipal d’aquest municipi en 
el domicili dalt indicat, i per a tal finalitat signa(-en) la següent sol·licitud.

  ............................................................, ................ de .................................... de ............... 
Província  Signatura(-es)

   
Municipi / País  

 Alta per naixement 
(a sol·licitud dels pares) 

Advertència 
De conformitat amb allò establert en l’article 16.1 2n paràgraf, 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 
assenyalat serà causa per a acordar la caducitat de la inscripció, sempre que la persona interessada no haguera 
procedit a la seua renovació. 

 No Ompliu els espais ombrejats, a consignar per l’Administració Municipal. 
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