Sol·licitud d’alta/canvi de Domicili en el Padró Municipal
d’habitants, per canvi de residència (art 70 RD 2612/96 de 20-12)

Dades de qui sol·licita / Datos del solicitante
Nom i cognoms
DNI

Nombre y apellidos

En representació de
CIF

En representación de

Carrer
Calle

Telèfon
Teléfono

Localitat / Localidad

Província /

(1) Desitge que la resposta siga en

__ Valencià

Provincia

CP

__ Castellà

Deseo que la respuesta sea en

Expose / Expone
Fent ús del dret que li conferix l'Art. 70 del R.D. 2612/96, de 20 de desembre, que modifica el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, sol·licita Alta en el Padró Municipal d'Habitants del Municipi de Mutxamel (per a
una i resta de les persones relacionades en la present sol·licitud, si és el cas), i a este efecte, facilita les dades següents:
Haciendo uso del derecho que le confiere el Art. 70 del R.D. 2612/96, de 20 de diciembre, que modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, solicita Alta en el Padrón Municipal de Habitantes del Municipio de Mutxamel (para 1 y resto de las personas relacionadas en la presente
solicitud, en su caso), y al efecto, facilita los siguientes datos:

Municipi de procedència / Municipio de procedencia:
Població / Población:

Província / Provincia:

(En el cas que la persona no estiguera empadronada amb anterioritat, o desconeguera el Municipi de la seua anterior
inscripció padronal, ho farà constar així) / (En caso de que la persona no estuviera empadronada con anterioridad, o desconociera el Municipio de su
anterior inscripción padronal, lo hará constar así): _______________________________________________________________.
Altres familiars (ratllar si procedix) / Otros familiares (tachar si procede):
Sr. / Sra
Sr. / Sra
Sr. / Sra
Sr. / Sra
Sr. / Sra
Junt amb la present sol·licitud, exhibix i retira els documents que acrediten la seua personalitat i la de la resta de la seua
família, (D.N.I., Llibre Família, Passaport, etc.), firmant els documents d'Alta en el domicili que declara / Junto a la presente
solicitud, exhibe y retira los documentos que acreditan su personalidad y la del resto de su familia, (D.N.I., Libro Familia, Pasaporte, etc.), firmando los
documentos de Alta en el domicilio que declara.

-

Mutxamel, ______ d ____________ de ______
Signatura persona sol·licitant

CIF P0309000H

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

 965956960  965955699

 info@mutxamel.org

Solicitud de alta/cambio de Domicilio en el Padrón Municipal de habitantes,
por cambio de residencia (art. 70 R.D. 2612/96 de 20-12)

Firma del solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
(1) Si no expresseu cap preferència la resposta serà en valencià
Si no expresa preferencia la respuesta será en valenciano

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de regulació del
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran
dret a accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la sol·licitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

 info@mutxamel.org
 965956960  965955699

AUTORITZE A / AUTORIZO A
Sr. / Sra. ___________________________________________ amb D.N.I. núm / con D.N.I. nº
_____________ perquè efectue en el meu nom el tràmit de / para que efectúe en mi nombre el
trámite de:

___

Sol.licitud d’alta en el Padró Municipal d’Habitants
Solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes

___

Sol.licitud de canvi de residència en el Padró Municipal d’Habitants
Solicitud de cambio de residencia en el Padrón Municipal de Habitantes

Mutxamel, ______ d ____________ de ______

A qui autoritza

Qui autoritza

A quien autoriza

Quien autoriza

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

Sr. / Sra. ___________________________________________ amb D.N.I. núm / con D.N.I. nº
_____________ i domicili a Mutxamel carrer / y domicilio en Mutxamel calle ___________
_______________________________ núm. ___,

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de regulació del
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran
dret a accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la sol·licitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

