EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es

COMUNICACIÓN PREVIA DE ENTERRAMENTO NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALTAMIRA

DATOS DO SOLICITANTE
NIF / CIF / NIE

Nome e Apelidos ou Razón Social (Funeraria)

Enderezo

Teléfono

Código Postal

Concello

Localidade

Provincia

DATOS DO DEFUNTO
NIF / CIF / NIE

Nome e Apelidos

Data de Nacemento

Data de Falecemento

Data de Inhumación

LUGAR DE ENTERRAMENTO
NICHO / SEPULTURA

CEMITERIO MUNICIPAL DE ALTAMIRA (VIVEIRO)

GRUPO

CADRO

FILA

NÚMEROS

NICHO

TAXAS MUNICIPAIS (segundo o artigo 6 da ordenanza fiscal número 9 que regula a taxa do cemiterio municipal)
ENTIDADE

I.B.A.N.

BANCO POPULAR

ES55 0238 8144 5006 6000 0968

IMPORTE

30,63 €

CONCEPTO

Taxa por licencia de soterrar a D/Dona

Os servizos fúnebres serán prestados por

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Autorización xudicial ou a certificación do Crematorio.
Fotocopia do DNI do/a defunto/a polas dúas caras.
Fotocopia do título da Concesión Administrativa de uso funerario do nicho ou sepultura.
Fotocopia do Xustificante bancario do abono da taxa.
Viveiro,

de

de 20

Asdo.:
SRA. ALCALDESA DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o
consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@viveiro.es

