
(Sinatura de todos os maiores de idade nomeados nesta folla)

  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

Que desexa efectuar o seguinte cambio de domicilio no Padrón Municipal de Habitantes deste Concello.

Baralla , a

SOLICITUDE DE CAMBIO DE DOMICILIO

Selo de entrada 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail Provincia

Teléfono :  Fixo / Móvil

S
O

LI
C
IT

A
N

TE

Datos da vivenda:

Nome e apelidos DNI

EXPÓN:

ENDEREZO DOMICILIO ANTERIOR 

ENDEREZO DOMICILIO NOVO 

RELACIÓN DAS PERSOAS QUE CAMBIAN (Incluir, de ser o caso, tamén ao solicitante)

Propia Alugada Propia de nova construcción FamiliarPrestada

Concello de Baralla 
Rúa Evaristo Correa Calderón 48 
27680 - Baralla - Lugo 
www.concellobaralla.es 
 

Os datos facilitados no presente formulario son recollidos co consentimiento da persoa afectada e serán obxeto de tratamento automatizado sendo incorporados a un  
ficheiro propiedade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo cedelos ou comunicalos a outras  
Administracións Públicas nos supostos previstos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal. O titular da solicitude 
poderá exercer en calquera momentos os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, coas limitacións establecidas legalmente no Rexistro Xeral do 
Concello, no enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.


VICENTE
OUTUBRO 2006
(Sinatura de todos os maiores de idade nomeados nesta folla)
  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla
Que desexa efectuar o seguinte cambio de domicilio no Padrón Municipal de Habitantes deste Concello.
SOLICITUDE DE CAMBIO DE DOMICILIO
Selo de entrada 
DNI/NIF
Nome e apelidos ou razón social
DNI/CIF
Enderezo: / Rúa / Número
Municipio  
                             Código postal             E-mail 
Provincia
Teléfono :  Fixo / Móvil
SOLICITANTE
Datos da vivenda:
Nome e apelidos
DNI
EXPÓN:
ENDEREZO DOMICILIO ANTERIOR 
ENDEREZO DOMICILIO NOVO 
RELACIÓN DAS PERSOAS QUE CAMBIAN (Incluir, de ser o caso, tamén ao solicitante)
Concello de BarallaRúa Evaristo Correa Calderón 48
27680 - Baralla - Lugo
www.concellobaralla.es
 
Os datos facilitados no presente formulario son recollidos co consentimiento da persoa afectada e serán obxeto de tratamento automatizado sendo incorporados a un 
ficheiro propiedade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo cedelos ou comunicalos a outras 
Administracións Públicas nos supostos previstos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal. O titular da solicitude poderá exercer en calquera momentos os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, coas limitacións establecidas legalmente no Rexistro Xeral do Concello, no enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.
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