
(Sinatura)

  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

MANIFESTA que as persoas que se relacionan, non figuran ou descoñecen figurar inscritas no Padrón de 
ningún outro concello ou no Padrón de españoles residentes no estranxeiro, solicitando causar alta no 
Padrón do concello de Baralla.

Baralla , a

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES - SOLICITUDE DE ALTA POR OMISIÓN

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

E  para que surta os efectos oportunos, de conformidade co disposto polo artigo 70 do R.D. 2612/1996, de 20 de 
decembro, polo que se modifica o Regulamento de Poboación e demarcaición Territorial  das Entidades Locais e a 
Resolución de 9 de abril de 1997, pola que se dictan instruccións técnicas aos Concellos sobra a xestión e revisión 
do padrón municipa, firma a presente en:

Nome e apelidos DNIDATA DE NACEMENTO

Asimesmo, manifestan a súa conformidade para que se proceda, de oficio, á anulación de calquera inscrición padroal 
anterior á data de solicitude desta alta.

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.
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