Sol·licitud de canvi de titularitat 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 ha d’actualitzar la titularitat de la concessió sobre el nínxol

, inscrit a nom de
, i que acompanyo el seu títol.

I a tal efecte adjunto la documentació següent:
A. Transmissió “mortis causa”
Escriptura d'acceptació de l'herència
Testament junt amb el certificat d'últimes voluntats
Llibre de família
Full de renúncia de familiars
L’últim rebut pagat
Altres
B. Transmissió “inter vius”
Document de transmissió
L’últim rebut pagat
Altres
2. Que en cas d’haver-hi més d’un titular en els drets de concessió del nínxol del cementiri, acompanyo:
Autorització dels titulars perquè el sol·licitant representi a tots davant de l’Ajuntament als efectes
recaptatoris per la gestió del servei municipal de cementiri
3. 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

Demano
Que admeteu la present sol·licitud, acompanyada dels documents probatoris i, al mateix temps, previ pagament dels
drets municipals corresponents, acordeu el canvi de titularitat dels drets de concessió del nínxol del cementiri municipal
a favor de:
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça
Telèfon

Codi Postal

Població

Correu electrònic
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Forma de pagament
Dipositaria

Domiciliació bancaria

Notificació electrònica
Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament

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 posarse en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

,

Signatura de la persona sol·licitant

de

de

Segell de l’administració
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