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AUTORITZACIÓ INSTAL.LACIÓ
LÀPIDA / MARC

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT/ DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

DNI
Tipus Via / Tipo via

Num*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Escala/ Escalera

Pis-Porta/Piso-Puerta

Carrer - Calle

Codi Postal */Codigo Postal

Població * / Población

Província/Provincia

Barcelona
Correu electrònic / correo electónico

Telèfon / Teléfono
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /

Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

Correu ordinari/ correo ordinario

Correu electrònic / Correo electronico

Telèfon / Teléfono

Dades del ninxol / Datos del nicho:
Bloc / Bloque

Número

Fila

Sol·licito a la corporació municipal / solicito a la Corporación Municipal

Instal·lació de làpida i marc / Instalación de làpida y marco
Instal·lació de làpida / Instalación de làpida

Instal·lació de marc / Instalación de marco

Documents que s'han d'aportar / Documentos que deben aportarse

Títol de la sepultura (original i fotocòpia)/ Título de la sepultura (original y fotocopia)

DNI del propietari (original i fotocòpia) / DNI del propietario (original y fotocopia)

DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS

* Camps de compliment obligatori

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

Esplugues de Llobregat,

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer,
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.
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