Registre

PERMÍS D'OBRA O INSTAL·LACIÓ
AL CEMENTIRI MUNICIPAL
Expedient núm.

SOL·LICITANT (titular del nínxol o representant autoritzat/da)
DNI / CIF
Nom i cognoms

Domicili

Núm.

Esc.

Població MOLLET DEL VALLÈS

Codi Postal 08100

Pis

Empresa

Porta

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

AUTORITZACIÓ A TERCERES PERSONES / REPRESENTANT (si s'escau)

El/la sotasignant,

amb DNI núm.

titular del nínxol/columbari núm.

del Cementiri Municipal de Mollet del Vallès,

autoritzo a

per realitzar els tràmits pertinents per a

l'obtenció del permís d'obra o instal·lació al nínxol/columbari esmentat al Cementiri Municipal
Signatura de la persona representada

SOL·LICITO permís per
Pintar el nínxol

Col·locar altres elements decoratius

Col·locar làpida

Altres

al nínxol / columbari núm. ________
Signatura de la persona interessada/representant

TAXA PER SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI

En compliment de l'article 21.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, us comuniquem que la vostra sol·licitud de permís d'obra
o instal·lació al cementiri municipal presentada al registre general d'aquest Ajuntament el dia d'avui, es resoldrà abans del transcurs d'un mes. En el supòsit que la vostra petició
no s'hagi resolt en el termini indicat, aquesta petició s'entendrà com a estimada. Tot això sens perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de resoldre expressament la vostra
sol·licitud.

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès és
responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc de la vostra relació amb
aquesta administració pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que
podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.
cat/nota-legal/

01/2019

0,00 € en concepte de taxa per serveis funeraris i cementiri de
El/la sol·licitant ha d'abonar ________
l'Ordenança fiscal núm.2.9.

