Sol·licitud de petició d’adquisició dels drets de concessió d’un nínxol
del cementiri
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Població

Correu electrònic

En representació de
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Població

Correu electrònic

Acompanya fotocopia dels documents d’identitat

Exposo
1. Que estic interessat/ada dels drets de concessió d’un nínxol del cementiri del tipus, el qual s’indica en el plànol adjunt:
Nínxol simple

Número de nínxol

Nínxol simple amb óssera (Doble)

Número de nínxol

2. Així mateix, encarrego a l’Ajuntament de Riudoms el seu manteniment i conservació, comprometent-me a satisfer la
taxa actualment establerta o que estableixi posteriorment amb caràcter general i per a tots els efectes
3. Que les anualitats del manteniment del nínxol es faran efectiva mitjançant:
Domiciliació bancaria

A les oficines del'Ajuntament de Riudoms

Demano
Que admeteu la present sol·licitud i ens atorgueu la corresponent concessió.

Pagament dels drets del nínxol
Per tal de fer efectiu l’adquisició dels drets del nínxol s’ha de realitzar un ingrés o transferència per import de
euros a qualsevol dels següents números comptes de l'Ajuntament de Riudoms:
•

CAIXA BANK SA

ES37 2100 0166 0102 0017 4827

•

BANCO SANTANDER SA

ES60 0049 1578 8023 1003 3267

•

BBVA

ES62 0182 5634 1802 0043 0728

• BANC DE SABADELL
ES51 0081 0087 5600 0171 3781
S'adjunta el justifificant de pagament dels drets del nínxol

Notificació electrònica
Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament
,

de

de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat
Taxes, tributs i impostos responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar
la seva petició i Gestió i control de tots els tributs, impostos, taxes i altres fets impositius del consistori. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura de la persona sol·licitant

Segell de l’aadministració
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