(SELO DO REXISTRO)

SOLICITUDE DE ALTA NO
PADRÓN MUNICIPAL DE
HABITANTES

SOLICITANTE
APELIDOS

NOME

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

DNI / NIF

CONCELLO

TELÉFONO

REPRESENTANTE (se é o caso)
APELIDOS

NOME

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

DNI / NIF

CONCELLO

TELÉFONO

EXPOÑO:

Que debido a ................................................................................... traslado a miña
residencia a este municipio desde o de .............................................................. e
de conformidade co establecido no art. 15.1 da Lei de bases do réxime local e co
art. 70 do Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades
locais, aprobado polo RD 2612/1996, do 20 de decembro,
SOLICITO:

A miña alta no Padrón municipal de habitantes, xunto coa das seguintes persoas:

DECLARACIÓN XURADA

Declaro baixo xuramento que non figuro/amos no padrón de ningún municipio
nin rexistro consular.
DATA

‘
O Grove,

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU DA PERSOA QUE O/A REPRESENTA

de

de 20
Ver instrucións no dorso

ALCALDE DO CONCELLO DO GROVE
____________________
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello do Grove relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada nesta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do
Concello.

INSTRUCIÓNS PARA A INSCRICIÓN NO PADRÓN MUNICIPAL DE
HABITANTES
•

É necesario presentar os documentos de identidade de todas as persoas que
solicitan a alta. De seren menores de idade e non teren documento de identidade,
achegarase unha copia do libro de familia. As persoas estranxeiras presentarán o
pasaporte.

•

A solicitude deberá estar asinada, cando menos, pola persoa que encabeza a
solicitude.

•

A solicitude presentada non implica que a persoa ou persoas solicitantes estean xa
automaticamente inscritas no padrón. Deberán presentarse de novo nas oficinas do
Concello unha semana despois para asinaren na folla do Padrón municipal de
habitantes. Isto terán que facelo todas as persoas maiores de idade que aparezan
como solicitantes.

