Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
L'Ajuntament d'Algemesí, com a responsable del tractament de les seues dades, l'informa que podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació està basada en l'exercici de poders públics atorgats a
aquesta entitat i el consentiment de l'interessat. Es cediran dades, si és el cas, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que
encomana la normativa administrativa. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercir els seus drets reconeguts del
tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General de l'Ajuntament d'Algemesí. Informació addicional: http://www.algemesi.es/va/page/proteccio-de-dades

Pl Major, 3. 46680 Algemesí. Telèfon 96 2019000. Fax 96 2019001. adreça electrònica: ajuntament@algemesi.net CIF-P4602900E-Codi Ine 460291

SOL·LICITUD D'EXHUMACIÓ I REINHUMACIÓ

CE-02-002
A DADES DE L'INTERESSAT:
Nom

B

Cognoms

DADES DEL REPRESENTANT:

Nom

C

DNI/CIF/NIE

Cognoms

DNI/CIF/NIE

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS:

Domicili

Núm.

Localitat

D

Província

Telèfon

Esc.

Pis Porta Codi Postal

Adreça electrònica

EXPOSE:

Que desitja exhumar les restes del difunt que tot seguit s'indica, per a reinhumar-les al Cementeri Municipal de Cotes a la
unitat d'enterrament que s'assenyala .

E

DADES DEL DIFUNT:

Nom i cognoms

F

Parentiu amb l'interessat

DADES DE LA INHUMACIÓ ACTUAL:

Unitat d'enterrament

Núm.

Tramada

Cementeri

G

Recinte
Tipus de concessió

DADES PER A LA REINHUMACIÓ:

Unitat d'enterrament

Tipus

Núm.

Tramada

Recinte

Tipus

Ocupació
Nínxol nou (sols 4t o 5a tramada)

H

Actualment buit

Ocupat per:

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA:
Certificat literal de defunció del difunt/a per al qual es demana l'autorització.
Poder de representació (En cas de representar al sol·licitant). (Polsar ací per a descarregar el document)

I
J

Còpia del DNI del sol·licitant (En cas de representar al sol·licitant).

SOL·LICITE:
Autorització, d'acord amb les disposicions vigents, per a efectuar l'exhumació i reinhumació assenyalades.

DECLARACIÓ I SIGNATURA:
Autoritze que les notificacions es realitzen a l'adreça electrònica indicada amb plens efectes jurídics.
Que és el representant dels familiars o hereus titulars i que baix la seua responsabilitat realitza la sol·licitud sense perjudici
de que davant qualsevol conflicte entre els familiars o titulars hereus el solucionaran per la vía de la jurisdicció civil, en la
qual no és competent l'ajuntament, independentment dels edictes o publicacions que l'ajuntament estime oportunes
realitzar.

Algemesí ,

(signatura)

Imprimir formulari

Edició 6, octubre 2021

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ

