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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 58/2003 General Tributaria. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que 
ens proporciona podran ser cedides altres administracions. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'Ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DE TÍTOL FUNERARI

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms:
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:
Adreça: 

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

Exposo:
Que sóc titular de la concessió de la sepultura:
Tipus: Número: Andana: Secció:
del cementiri municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Demano:
Que d'acord amb el que consta en el Reglament del Cementiri Municipal i les Ordenances Fiscals vigents, 
després de la tramitació previnguda sigui expedit un duplicat d'aquest títol. 
A tal efecte adjunto la documentació exigida per aquest tràmit.

Signatura:

Sant Feliu de Guíxols,

Que el títol de concessió de drets funeraris ha estat: Perdut Sostret Deteriorat

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

Documentació:

Original i còpia: NIF/NIE/PASSAPORT Si No

Deteriorament: títol funerari original Si No

Sostracció: denúncia presentada als Mossos d'Esquadra Si No

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

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 58/2003 General Tributaria.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que ens proporciona podran ser cedides altres administracions.
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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.
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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. 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