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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

A MOTIU DE LA SOL·LICITUD / MOTIVO DE LA SOLICITUD

INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN

B DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
COGNOMS / APELLIDOS DNI

ADREÇA (CARRER, PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO) C. POSTAL

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

NOM / NOMBRE DATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

C GRUP I PROVÍNCIES SOL·LICITADES / GRUPO Y PROVINCIAS SOLICITADAS
DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN ALACANT 

ALICANTE
CASTELLÓ 
CASTELLÓN

VALÈNCIA 
VALENCIA

D MITJANS DE LOCALITZACIÓ / MEDIOS DE LOCALIZACIÓN
Telèfon mòbil núm.: 
Teléfono móvil nº:
Telèfon fix núm.: 
Teléfono fijo nº:
Correu electrònic: 
Correo electrónico:

E DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Fotocòpia de la titulació que l’habilita per a exercir les categories sol·licitades 
Fotocopia de la titulación que le habilita para el desempeño de las categorías solicitadas
Full d’autobaremació 
Hoja de autobaremación
Certificat de servicis prestats (únicament si no consten en este registre de personal) 
Certificado de servicios prestados (únicamente si no constan en este registro de personal)
Altres 
Otros

1.

2

3

La documentació aportada, juntament amb la instància, haurà de presentar-se degudament compulsada per l’organisme que va emetre el document o per qualsevol 
administració pública, d’acord amb els articles 2 i 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

La documentación aportada junto con la instancia deberá presentarse debidamente compulsada por el organismo que emitió el documento o por cualquier 
administración pública, de acuerdo con los artículos 2 y 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

F DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

, d d

Firma:

La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades consignades ací i que té els requisits exigits per a exercir les places que sol·licita. 
La persona solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos para desempeñar las plazas que 

solicita.

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

ANNEX I / ANEXO I
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