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REXISTRO DE ENTRADA: 

D/Dª.................................................................................... NIF: ..........................................., 

con domicilio en: .................................................................................................................... 

CP: ........................ Localidade:.............................................. Provincia: .............................. 

Teléfono:................................................................................................................................. 

Correo electrónico:.................................................................................................................. 
 
Os datos contidos nesta solicitude referidos ao teléfono e ao correo electrónico son 
voluntarios. En caso de que NON autorice ao emprego por parte dos distintos 
departamentos do concello, a comunicación a través de eles, deberá indicalo 
expresamente. 
 
A DOCUMENTACIÓN ORIXINAL A PRESENTAR PARA REALIZALA MODIFICACIÓN 
PADRONAL figura na folla anexa: 
 

 O Concello está facultado para pedir documentos adicionais acreditativos da identidade 
e/ou uso do domicilio, para comprobar a veracidade dos datos contidos no Padrón 
Municipal. 

 
 É importante que no impreso sinale INFORMACIÓN VOLUNTARIA. 

 
 
SOLICITO: Que, tras os trámites e informes pertinentes, se proceda á inscrición ou 
modificación do padrón. 
 
  
En Arteixo, ………………..………………………………………………………………..………... 
 
SINATURA: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nome e nº de documento de identidade ………………………………………………………………… 
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AUTORIZACIÓN DO PROPIETARIO: 
 

 TITULAR DA VIVENDA: autorizo na vivenda da miña propiedade, sendo propietario e 
baixo a miña responsabilidade, para que o aporto o meu DNI e recibo do Imposto sobre 
Bens Inmobles ou escritura completa. 
 
SINATURA do autorizante: 
 
 
 
 
 
Nome e nº de documento de identidade........................................................................................... 
 

 
* En cumprimento do previsto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, 
se vostede non presta o seu consentimento para a expedición de certificacións e voantes de empadroamento 
comprensivos  da totalidade das persoas inscritas nun domicilio deberá facelo constar por escrito xunto con esta 
solicitude. 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de 
Tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO DE ARTEIXO, con dirección PRAZA ALCALDE RAMON DOPICO, Nº 1-15142 
ARTEIXO (A CORUÑA). 

1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.O feito de que 
non nos facilite parte da información solicitada poderá suponer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. PRAZO DE 
CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para 
dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 

2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de 
prestación do servizo. 

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE ARTEIXO non cederá os seus datos de carácter persoal. 

4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus 
datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. O CONCELLO DE 
ARTEIXO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou 
solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 SOLICITO: 

Certificado de empadroamento: 

COLECTIVO  

INDIVIDUAL 

HISTÓRICO: individual 

                             colectivo 

OUTROS (causa): ................................ 

E que sexa remitido por: 

RECOLLER NO CONCELLO 

POR CORREO ELECTRÓNICO (indicado 

neste impreso) 

 

 


