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Els nacionals d'Estats membres de La Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, 
Noruega, Suïssa i aquells que sense romandre a aquests països disposen de 
targeta de residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) així com 
els ciutadans amb permís de residència permanent, estan subjectes a la 
confirmació periòdica de la seua residència en el municipi, en els següents 
casos: 

 

 Quan no consten en el Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció 
padronal tinga més de 2 anys.

 La targeta de residència estiga caducada o el certificat d'inscripció en el 
Registre Central d'Estrangers estiga emès fa més de 5 anys.

 Consten en el Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal 
té més de 5 anys.

 

Amb una antelació de tres mesos a la data límit de confirmació, l'Ajuntament 
remet un preavís a les persones que estan obligades a confirmar la seua 
inscripció d'empadronament. Una vegada transcorreguts tres mesos des de 
l'enviament del preavís, als ciutadans que no hagen efectuat la confirmació se'ls 
tramitarà un expedient de baixa per inclusió indeguda en el Padró. 

 
La confirmació suposarà la ratificació de les dades que ja consten en el Padró, i 
es realitzarà presencialment en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, emplenant imprès 
normalitzat que es facilitarà en aquesta oficina i aportant següent documentació: 

 

 U.E., Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: NIE al costat de 
passaport o document d'identitat del país d'origen en vigor.

 Resta de països: targeta de residència (permanent o comunitària) en 
vigor.

 

CONFIRMACIÓ DE RESIDÈNCIA D'ESTRANGERS COMUNITARIS O 
AMB TARGETA DE RESIDÈNCIA COMUNITÀRIA O PERMANENT 

(NO_ENCSARP) 
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La inscripció en el Padró Municipal dels estrangers que no siguen nacionals 
d'un país membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu ni de 
Suïssa i que no tinguen permís de residència permanent, està subjecta a 
renovació periòdica cada dos anys, podent ser acordada la caducitat de la 
inscripció, sense necessitat d'audiència a l'interessat, sempre que aquest no 
procedisca a tal renovació. 

 
Amb una antelació de 3 mesos a la data de caducitat de la seua inscripció, 
l'Ajuntament remet una carta per a avisar a les persones que estan obligades a 
renovar la seua inscripció empadronament. 

 

La renovació suposarà la ratificació de les dades que ja consten en el Padró i 
es realitzarà presencialment en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, emplenant imprès 
normalitzat que es facilitarà en aquesta oficina i aportant algun dels següents 
documents: 

 

 Targeta de residència en vigor.

 Passaport en vigor.
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RENOVACIÓ D'INSCRIPCIÓ D'ESTRANGERS NO COMUNITARIS 

SENSE PERMÍS DE RESIDÈNCIA PERMANENT 
(ENCSARP) 


