
Nom: Llinages:

DNI / NIF / NIE: Data de naiximent: Sexe: □ Home  □ Dona

Domicili: Nº Porta:

Poblacio: Comarca: Codic Postal:

Telefon: Telefon alternatiu:

Correu electronic: 

Autorise rebre comunicacions electroniques: □ Si  /  □ No (marcar opcio)

SOLICITUT D’ALTA EN POBLE DEMOCRATICIMPORTANT. REOMPLIR EN MAYUSCULES PER A UNA MAJOR LLEGIBILITAT.

IMPORTANT. NO OMPLIR. A REOMPLIR PER L’ORGANISACIO.

Formacio academica:

Professio:

Idiomes parlats:

* Situacio laboral: □ Estudiant      □ Actiu      □ Parat      □ Jubilat   (marcar opcio en una X)

Organisacions a les que 
pertany i responsabilitats 

dins d’elles: (camp voluntari)

Signat:

Nom complet:

APROVACIO
Esta solicitut haura de ser aprovada pel Consell Municipal, el Consell Comarcal o el Consell General, decisio que pot 
ser recorreguda davant del Consell General per escrit dirigit al Responsable de Secretaría.
PROTECCIO DE SENYES DE CARACTER PERSONAL
En compliment de la Llei de Proteccio de Senyes de Caracter Personal (Llei Organica 15/1999, de 13 de decembre), 
les senyes facilitades en el present formulari seran incorporades en el ficher “CENS POBLE DEMOCRATIC” per a la 
seua gestio administrativa, aixina com per a permetre l’eixercici dels drets i deures contemplats en els estatuts i per a 
mantindre’l informat sobre les nostres activitats. L’inscripcio en “CENS POBLE DEMOCRATIC” comporta la cessio de 
les senyes necessaries a les entitats financeres contractades per POBLE DEMOCRATIC per a la seua gestio de cobros 
i pagaments. Estes senyes personals no seran facilitades a cap atre ficher ni utilisades per a cap atra activitat. Per a 
eixercir el dret d’acces, rectificacio, cancelacio o oposicio de les senyes del ficher “CENS POBLE DEMOCRATIC” el 
participant haura d’enviar un correu electronic a info@poble.org, o un escrit a: Apartado de correos 23027, CP.46023 
- Valéncia, incorporant una copia d’un document que acredite la seua identitat.
FOTOGRAFIES, VIDEOS I MATERIAL MULTIMEDIA
Les imagens (fotografies o gravacions de videos) de participants de POBLE DEMOCRATIC captades en actes publics 
o relacionades en les nostres activitats o vinculades en elles podran ser utilisades per a funcions de divulgacio i pro-
mocio, per a lo qual podran ser incloses en les nostres publicacions i fullets informatius, en la pagina web, en xarcies 
socials o en qualsevol atre mig de difusio que se considere convenient per als fins mencionats. Estes imagens podran 
ser publicades en indicacio de nom, llinages i carrec de la persona afectada en cas de tractar-se de carrecs organics o 
electes, aixina com en casos de rellevancia personal (entrevista individual, discurs, arreplegada de premi...) de qual-
sevol dels participants de POBLE DEMOCRATIC, excepte denegacio expressa. Aquells participants que no desigen 
cedir el dret per a l’us ades descrit de les seues imagens deuran posar-ho en coneiximent davant del Consell General 
per escrit dirigit al Responsable de Secretaría.

      He llegit, entenc i accepte l’informacio anterior.

En/Na.____________________________________

_________________________________________,

en NIF / NIE nº____________________________, 
solicita la seua inscripcio com a participant en la 
formacio politica POBLE DEMOCRATIC.

En                             a         de            20 

NOM COMPLET:                           SIGNAT:                          DATA:

AUTORISE AD ESTA ENTITAT PER A QUE EN EL MEU NOM, I EN CARREC AL MEU CONTE, TINGA A BE ABONAR 
LES MEUES QUOTES A POBLE DEMOCRATIC A PARTIR DE LA DATA INDICADA A CONTINUACIO.

ORDE DE DOMICILIACIO BANCARIAQUOTA: (marcar en una X)

COBRO:

Quota Ordinaria (8 €/mes)

Quota Reduïda (4 €/mes)

Mensual Trimestral Anual

Aportacio voluntaria (____€/mes)

TOTAL:                  €/mes

* LA QUOTA REDUÏDA ES RESTRINGIDA 
PER A PERSONES EN SITUACIO D’ESTUDIANT, 

PARAT, JUBILAT O UNES ATRES 
CIRCUMSTANCIES ESPECIALS DEMOSTRABLES.

PEGAR FOTOCOPIA DAVANTERA 
DEL DNI / NIF O NIE

PEGAR FOTOCOPIA POSTERIOR 
DEL DNI / NIF O NIE

DATA DE SOLICITUT: Nº PARTICIPANT:

IBAN Entitat Oficina D.C. Numero de conte

Nom de l’entitat bancaria:

Nom del titular del conte:
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Declaracio Personal d’Intencions i Acceptacio de Compromisos

Signat:

En la firma d’esta Declaracio manifeste el meu acort en els següents principis que inspiren la filosofia i ideari de POBLE:

I. El dret a la llibertat, tant dels individus com la colectiva dels pobles, aixina com la democracia, entesa en la seua accepcio inicial 
de govern del poble, son els exits mes importants de la civilisacio, i en concret, la llibertat d’expressio constituïx la base d’una demo-
cracia autentica i el millor mig per a conseguir l’evolucio de les idees i el progrés de la societat. 

II. Els poders publics han d’assegurar i fomentar l’implicacio i la participacio ciutadana directa en l’accio social i politica, garantisant 
sempre el respecte a la pluralitat social, la tolerancia i el civisme com a valors essencials per a la convivencia.

III. Els interessos dels ciutadans, tant individuals com colectius, aixina com el sistema democratic en si mateix, es veuen greument 
perjudicats quan se dificulta de qualsevol manera la fiscalisacio de la gestio publica i l’actuacio politica, i tambe quan els responsa-
bles d’esta gestio i actuacio utilisen els seus carrecs per a obtindre beneficis personals o corporatius al marge dels que els corresponen 
per llei. Per a evitar l’impunitat d’estes conductes es imprescindible que els poders judicial i llegislatiu siguen independents.

IV. L’actuacio de les administracions publiques ha d’estar dirigida a assegurar el progrés material i cultural del poble, sense discrimi-
nacions per motius geografics, d’extraccio social o qualsevol atre. Dit progrés ha de ser sostenible, de forma que el benestar actual no 
comprometa el de les generacions futures.

V. Els valencians, dotats d’un marcgeografic definit, el territori valencià, i hereus d’una entitat politica sobirana durant segles, el Regne 
de Valencia, som posseïdors d’una marcada identitat colectiva, caracterisada per una historia, cultura i tradicions propies, aixina com 
una llengua privativa, la llengua valenciana, tot lo qual fa que conformem inequivocament un poble que mereix el reconeiximent com 
a tal en el mon.

En consonancia en estos principis, i com a participant en POBLE, declare que:

1. Respecte la llibertat d’expressio, i rebuge l’utilisacio de mijos que llimiten el seu eixercici per part de qualsevol persona o colectiu, 
siga quina siga l’idea de la que es tracte, mentres no atente contra els drets i les llibertats dels demes.

2. Reconec l’igualtat dels individus, independentment del seu orige, sexe, orientacio sexual, ideologia, credo o condicio.

3. Rebuge explicitament l’us de qualsevol mig violent en les relacions entre les persones i els colectius, i defenc l’exclusiva utilisacio 
dels mijos democratics: escrits, debats, consultes, eleccions lliures..., per a fer arribar als ciutadans les idees propies. 

4. Defenc els interessos economics, socials, culturals i politics del territori valencià, i la seua independencia identitaria, per damunt 
dels interessos, i al marge de l’identitat, de qualsevol atre territori, tinga en l’actualitat el mateix o superior estatus politic; i no tinc 
cap aspiracio que puga entendre’s lesiva ad eixos interessos o independencia.

D’igual manera, com a participant de POBLE adquirixc els següents compromisos: 

1. En la meua calitat de participant de POBLE, me compromet a respectar els seus estatuts i les decisions que els orguens de govern 
determinen, ben entes que en cap cas estes decisions atentaran contra la meua llibertat ciutadana o dignitat personal. 

2. Me compromet a eixercir en responsabilitat aquells carrecs organics o publics per als que siga elegit, procurant realisar adequada-
ment les funcions que me corresponguen, oferint el millor servici que estiga en les meues mans a la ciutadania en el cas dels carrecs 
publics, i als meus companyers en el cas dels carrecs organics, i garantisant la transparencia en qualsevol de les meues actuacions. 

3. En cas d’ostentar un carrec public, i per a complir de la forma mes correcta en les funcions que dit carrec comporte, me compromet 
a assistir (salvo casos d’absencia justificable) a les jornades i tallers formatius que POBLE organise en eixe proposit i per als quals 
reclame la meua participacio.

4. En cas d’ostentar un carrec public, me compromet a rebujar i combatre tota classe de conducta corrupta, siga esta trafic d’influencies, 
corrupteles o qualsevol atra forma d’obtencio de beneficis economics o de bens que contravinga la llei, l‘etica o la lliure competencia.

5. En cas d’ostentar un carrec public obtingut de forma directa o indirecta com a resultat de l’accio politica de POBLE, si me desvin-
cule o cause baixa de POBLE me compromet a renunciar a dit carrec; aço, independentment de que hi haja o no una llei o normativa 
oficial que m’obligue a fer-ho.

En                                                 a           de                                             201  

Nom complet:

NIF / NIE:
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