
 
Ajuntament Els Poblets

SOL·LICITUD   SERVEIS DEL CEMENTERI MUNICIPAL    - SOL·LICITUD
D’INHUMACIÓ EN NÍNXOL OCUPAT     Ref.: 30900

 NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL o DNI / NIE  / CIF

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT DNI / NIE

EN QUALITAT DE

DOMICILI POBLACIÓ C.P.

o PROV
INCIA

TELF./FAX E-MAIL

NOTIFICACIONS ( EN EL CAS DE PERSONES FÍSIQUES)
 Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d’avis: 
__________________________________________________________________________

 Enviar les notificacions en paper al domicili:  
__________________________________________________________________________

Sol·licita la inhumació de Na/En                                                 en el Cementeri de                     , en la
unitat d’enterrament de la que sóc titular, i les dades de la qual consten a continuació, d’acord amb el
disposat  en el  Reglament  de Policia  Sanitària  Mortuòria,  després dels  tràmits  que siguen pertinents,
comprometent-se al pagament de la corresponent taxa, si escau, d’acord amb l’ordenança vigent.

Dades: Secció__________Fila_______Nínxol/Columbaire nº__________

Els Poblets a, ____________________________________________

Signatura

En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades arreplegades s’incorporaran i
tractaran en el fitxer de dades de esta Entitat,  que seran conservats durant el temps necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es recapten. La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot
document d’entrada i eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut
de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés
legislació vigent atribueix a les Entitats Locals.  L’òrgan responsable del  fitxer és l’AJUNTAMENT ELS
POBLETS i la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament
(UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a l’adreça de correu
electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, entitat
de control a la qual podrà dirigir la reclamació en matèria de protecció de dades. 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DELS POBLETS

mailto:ajuntament@elspoblets.es
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