AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Àrea de Medi Ambient i Serveis Públics
Cementiri Municipal
MA/gb

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE DRETS FUNERARIS
Sol·licitant / (Representant, si s' escau)
Nom i cognoms

DNI

Domicili
Població

Codi postal :
Província:

Correu electrònic

Fax

Declara :
Que soc per descendència co- partícip dels drets de succió de la concessió de la sepultura
.tipus.............. núm. .......... andana ....... de la secció .......... del cementiri municipal de Sant Feliu de
Guíxols del qual consta com a titular actual ................................................................................... i data
de concessió ......./ ........./ ..........., que va morir a ....................................................................... en data
......./ ........./ ..........., amb el qual m' unia el parentiu de ...............................
Que és la meva voluntat renunciar i cedir els meus drets successoris de l' esmentada sepultura a favor
de .................................................................................................................... amb DNI ........................
domiciliat al carrer ................................................................................................................ de la població
............................................................................................................ C Postal ..................... i núm. de
telèfon ................................ qui en aquest mateix acte accepta la cessió.
Demana:
Que desprès dels tràmits corresponents sigui atesa la meva sol·licitud de renúncia de drets funeraris.

Al tal efecte s’acompanya la documentació assenyalada al dors.
Sant Feliu de Guíxols, a

.............................................................

de .........................................de 2008.

...........................................................

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols li informa:
1.
2.
3.

Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en compliment de l’article 38.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la Llei 15/99 de 13 de desembre tractarà les seves dades personals de forma
automatitzada.
La finalitat i usos per als quals l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols com a responsable del Fitxer tractarà les dades serà únicament i
exclusivament la gestió i administració d’expedients d’aquest Ajuntament.
Podrà exercitar aquells drets reconeguts legalment notificant-ho a la següent direcció, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Plaça del Mercat,
6-9, Codi Postal 17220, Sant Feliu de Guíxols, Girona (Ref. Protecció de dades).”

