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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar el cementiri municipal i els serveis funeraris, en base a la llei 
7/1985 (article 25.2.k). 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades no seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD DE SUCCESSIÓ TESTAMENTÀRIA

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms/raó social:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)

Nom i cognoms/raó social:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Exposo:
Que sóc per descendència i voluntat escrita hereu/hereva del titular de la concessió de la sepultura :
Tipus: Número: Andana: Secció:
Titular actual: Data de concessió:
Lloc de defunció: Data defunció:
del cementiri municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Demano:
Que després dels tràmits corresponents l'esmentada concessió figuri inscrita en el llibre de registre i que 
s'expedeixi un nou títol al meu nom. 
A tal efecte adjunto la documentació exigida per aquest tràmit.

Signatura:

Sant Feliu de Guíxols,

Correu SMS EmailQue vull rebre la comunicació a través d'aquest mitjà:

Documentació:
Original: NIF/NIE/PASSAPORT Si No
Original: Títol funerari Si No
Original: Testament o d'acceptació d'herència Si No
Certificat de defunció del titular 
(si no ha estat enterrat a Sant Feliu de Guíxols)

Si No

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Notificació:

http://ciutada.guixols.cat/dpd

F076
G:\PLANTILLES PDF CRISTINA\MATERIAL\ESCUT.bmp
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar el cementiri municipal i els serveis funeraris, en base a la llei 7/1985 (article 25.2.k).
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran cedides a tercers.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
 
pàgina  de 
C:\Documents and Settings\CBOU\Escritorio\PLANTILLES PDF CRISTINA\MATERIAL\ESCUT.bmp
F071
Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.  
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
SOL·LICITUD DE SUCCESSIÓ TESTAMENTÀRIA
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)
Dades del/la representant
Exposo:
Exposo
Que sóc per descendència i voluntat escrita hereu/hereva del titular de la concessió de la sepultura :
del cementiri municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Demano:
Demano
Que després dels tràmits corresponents l'esmentada concessió figuri inscrita en el llibre de registre i que s'expedeixi un nou títol al meu nom.
A tal efecte adjunto la documentació exigida per aquest tràmit.
Que vull rebre la comunicació a través d'aquest mitjà:
Documentació:
Demano
Original: NIF/NIE/PASSAPORT
Original: Títol funerari
Original: Testament o d'acceptació d'herència
Certificat de defunció del titular
(si no ha estat enterrat a Sant Feliu de Guíxols)
Notificació:
Demano
24/07/2018
Informàtica
Eloy Garcia
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