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Poden signar persones majors de 16 anys i les que tenen 16 anys complerts en
el moment de signar al plec.
La persona que signa ha d'estar necessàriament empadronada actualment a
Catalunya.
El NOM, COGNOMS i la SIGNATURA han d'aparèixer tal com apareix al
document d'identificació.
El DOMICILI ha de ser el del darrer empadronament (malgrat sigui diferent del
que apareix al document d'identificació).
Ha de tenir DNI, tret dels casos següents:
◦ no té DNI però té NIE vigent (persones procedents de països que no són de
la UE).
◦ no té DNI però té passaport vigent (persones procedents de països de la
UE).
Els plecs de signatures s'han d'anar lliurant als llocs que apareixen a la pàgina
web.
Si, en el moment de revisió de signatures pel Parlament, el DNI està caducat 6
mesos o més, possiblement no ens acceptin la signatura.
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ATENCIÓ: abans de fer despesa susceptible de ser a càrrec de la ILP , poseu-vos
en contacte prèviament amb la Comissió econòmica: economica@ilpeducacio.cat
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