
A J U N T A M E N T 

D E        B E T X Í

SECRETARIA GENERAL 
PADRÓ D'HABITANTS 

  
                                            
                                                       Plaça Major, 1     Tel.  964620002 
                                                 12549 BETXÍ        Fax  964621103          www.betxi.es 

 SOL.LICITUD D'ALTA EN PADRÓ D'HABITANTS / SOLICITUD DE ALTA EN PADRÓN DE HABITANTES 

DNI Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Nom / Nombre

TELÈFONS / TELÉFONOS 

Domicili (carrer, avinguda, plaça i número) / Domicilio (calle, avenida, plazo y número) Codi postal / Código Postal

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

SOL.LICITA / SOLICITA

 Firma:

conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de

14/12/99).

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

CONVIVINT AMB / CONVIVIENDO CON

EXPOSA / EXPONE
Que atès que actualment figura empadronat/ada en el municipi de província de 

i que ha traslladat la seua residència al municipi de Betxí, i segons que s'estableix a l'ARTICLE 70 del REIAL DECRET 2612/1996, de 20 de desembre 
pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/86, d'11 de juny.

Que visto que actualmente figura empadronado/ada en el municipio de provincia de 

y que ha trasladado su residencia al municipio de Betxí, y según establece el ARTÍCULO 70 del REAL DECRETO 2612/1996, de 20 de diciembre por 
el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por RD 1690/86, de 11 de junio.

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS TÍTOLS ACADÈMICS / TÍTULOS ACADÉMICOS

L'alta padronal en aquest municipi per a la persona interessada i els familiars següents:    
El alta padronal en este municipio para la persona interesada y los familiares siguientes:

DOCUMENTACIÓ QUE S'EXIGEIX / DOCUMENTACIÓN QUE SE EXIGE: 

DNI Passaport/altres  / Pasaporte/otros NIE

Fotocòpia del Llibre de família (si és menor) / Fotocopia del Libro de Familia (si es menor)

Rebut de llum, aigua / Recibo de luz, agua Escriptura de propietat / Escritura de propiedad

Contracte d'arrendament o autorització del propietari / Contrato de arrendamiento o autorización del propietario

 DATA / FECHA: Betxí,

TÍTOLS ACADÈMICS / TÍTULOS ACADÉMICOS
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 SOL.LICITUD D'ALTA EN PADRÓ D'HABITANTS / SOLICITUD DE ALTA EN PADRÓN DE HABITANTES 
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
SOL.LICITA / SOLICITA
 Firma:
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
14/12/99).
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
EXPOSA / EXPONE
Que atès que actualment figura empadronat/ada en el municipi de 
província de 
i que ha traslladat la seua residència al municipi de Betxí, i segons que s'estableix a l'ARTICLE 70 del REIAL DECRET 2612/1996, de 20 de desembre
pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/86, d'11 de juny.
Que visto que actualmente figura empadronado/ada en el municipio de 
provincia de 
y que ha trasladado su residencia al municipio de Betxí, y según establece el ARTÍCULO 70 del REAL DECRETO 2612/1996, de 20 de diciembre por
el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por RD 1690/86, de 11 de junio.
L'alta padronal en aquest municipi per a la persona interessada i els familiars següents:   
El alta padronal en este municipio para la persona interesada y los familiares siguientes:
DOCUMENTACIÓ QUE S'EXIGEIX / DOCUMENTACIÓN QUE SE EXIGE: 
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