Registre d'Entrada:

SOL·LICITUD SERVEIS MUNICIPALS CEMENTERI.
IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT (el sol·licitant haurà de ser o titular de la sepultura o hereu del titular o titulars de la mateixa; en
el cas de noves sepultures la sol·licitud haurà de ser subscrita per qui haja de figurar com a titular)
Don/Donya
Marcar HOTXHSURFHGLVFD:
Actuant en nom propi.

DNI / CIF

DNI/CIF

Actuant en representació de
( (QFDVG DFWXDUFRPDUHSUHVHQWDQWKDXUjG DFUHGLWDUWDOFRQGLFLy)
MITJANS DE NOTIFICACIÓ : Marque el que preferisca:
ORDINÀRIA: En el seu domicili.

NOTIFICACIÓ PRESENCIAL: Si és del seu interès, l'Ajuntament li remetrà avise via telefònica, comunicant li que pot
arreplegar la notificació en les oficines municipals en el termini de tres dies hàbils. Transcorreguts els mateixos sense que
l'haja arreplegat, li serà notificada de forma ORDINÀRIA. Telèfon d'avís:
En qualsevol dels dos casos anteriors, haurà d'emplenar les dades següents:
DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ: Municipi:
Carrer,

Província:
Num.

, Pis

,ESC.

, C.P.

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: Haurà de disposar d'un certificat electrònic -DNI electrònic o semblant - i serà notificat
exclusivament per aquest canal. Especifique E-mail

NATURALESA DE LA SOL·LICITUD (Marque amb X l'o els que procedisquen):
Inhumació o reinhumació de
cadàvers i/o restes.

Trasllat de cadàvers i/o restes
dins del cementeri

Llicència de col·locació de
làpides o ornaments

Concessió administrativa de
sepultura per termini màxim.

Trasllat de cadàvers i/o restes
fóra del cementeri

Llicència d'obres menors

Concessió administrativa de
sepultura per termini inferior al màxim

Canvi de titularitat de sepultura
mortis causa.

Legalització de construccions

Exhumació de cadàvers i/o restes

Canvi de titularitat de sepultures
intervius.

Reversió de sepultures a
l'Ajuntament

Reducció de restes

Expedició del títol per extraviament

Expedició de certificacions

SOL·LICITUD COMPLEMENTÀRIA:
6LDTXHVWDVROāOLFLWXGpVcomplementària d'una altra anterior marque amb X el requadre següent i
faça constar a continuació el nombre de registre de la declaració anterior:
Sol·licitud complementària

Nº de registre de la declaració anterior

PÀGINES QUE COMPONEN LA SOL·LICITUD:
pàg. 2 en

exemplars

pàg. 5 en

exemplars

pàg. 8 en

pàg. 3 en

exemplars

pàg. 6 en

exemplars

pàg. 9 en

exemplars

pàg. 4 en

exemplars

pàg. 10 en

exemplars

pàg. 7 en

exemplars

exemplars

pàg. 11 en

exemplars

pàg. 12 en

exemplars

DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT O DEL SEU REPRESENTANT:
El sotasignat, manifesta que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certs, comprometent-se, en el supòsit de no
haver-hi fet efectiu el pagament de les corresponents taxes municipals, al seu abonament en la Tresoreria Municipal el primer dia
hàbil següent a la data d'aquesta, conforme a la liquidació que es practique.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20

Signat

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT

Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

MODEL
100

A. SOL·LICITUD D'OPERACIONS D'INHUMACIÓ I ALTRES SERVEIS
SIMULTANIS.

Pág. 2

A.1. - DADES DEL CADÀVER
D.N.I.:
Carrer, Plaça, Avinguda.:

Cognoms i nom:
Nom de la via pública:

Nº.:

Esc.:

Pis:

Pta.:

Municipi de residència:
Data de naixement:

Lloc de naixement:

Data de defunció:

Lloc de defunció:

Causes de la defunció:

A.2. - DADES SOBRE LA UBICACIÓ I TITULARITAT DE LA SEPULTURA D'INHUMACIÓ
A.2.1. - Classe de sepultura i ubicació de la sepultura - carrer, bloc, nombre, i nivell - (Emplenar solament en el cas que ja es
tinga titularitat sobre la mateixa):

A.2.2. - Existència de concessió de titularitat sobre la sepultura (marque amb X el que procedisca):
si i s'adjunta còpia,
si, però es troba extraviat el títol,

no, per haver-ho de concedir l'Ajuntament (en aquest cas no
emplenar A.2.4.)
no, per no haver-se formalitzat en el seu moment.

A.2.3. - Entitat que va concedir la titularitat (marque amb X, si escau , la qual cosa procedisca):
Parròquia de Sant Joan Baptista

Ajuntament de Sant Joan d'Alacant

Data títol

Data títol:

Nº títol:

Llibre:

Nº títol:

A.2.4. - Dades del titular/és o posseïdor/és de la sepultura (en el cas de ser varis, cada nombre identifica a un d'ells, i el primer
de la relació es considerarà que actua com a representant de la resta davant l'administració municipal).
Cognoms i nom:
1.N.I.F.:
2.3.4.Les dades següents a indicar són els de la 1º persona indicada que actua com a representant:
Carrer, Plaça, Avinguda.:
Codi Postal:

Nom de la via pública:

Nº:

Municipi:

Esc.:
Telèfon:

Parentiu entre el titular de la sepultura i el cadàver:
1.-

3.-

2.-

4.-

A.3.- DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD

Pis:

Pta.:

MODEL
100

A. SOL·LICITUD D'OPERACIONS D'INHUMACIÓ I ALTRES SERVEIS
SIMULTANIS.

Pàg. 3

A.4. - SOL·LICITUD D'EXHUMACIÓ SIMULTÀNIA A LA INHUMACIÓ.
A.4.1. - DADES SOBRE LA UBICACIÓ I TITULARITAT DE LA SEPULTURA D'EXHUMACIÓ
( en cas de més d'una sepultura s'haurà d'emplenar tants impresos d'aquest model com siguen necessàries)

A.4.1.1. - Classe de sepultura i ubicació de la sepultura (carrer, bloc, nombre, i nivell)
t

A.4.1.2. - Existència de títol sobre la sepultura (marque amb X el que procedisca):
si i s'adjunta còpia,

no, per no haver-se formalitzat en el seu moment.

si, però es troba extraviat el títol,
A.4.1.3. - Entitat que va concedir la titularitat (marque amb X, si escau , la qual cosa procedisca):
Parròquia de Sant Joan Baptista

Ajuntament de Sant Joan d'Alacant

Data títol:

Data títol:

Nº títol:

Nº títol:

Llibre (indicar Primer o Segon)
A.4.1.4. - Dades del titular/és o posseïdor/és de la sepultura (en el cas de ser varis, cada nombre identifica a un d'ells, i el primer
de la relació es considerarà que actua com a representant de la resta davant l'administració municipal).
Cognoms i nom:
1.N.I.F.:
2.3.4.Les dades següents a indicar són els de la 1º persona indicada que actua com a representant:
Carrer, Plaça, Avinguda.:
Codi Postal:

Nom de la via pública:
Municipi:

Nº:

Esc.:

Pis:

Pta.:

Telèfon:

P

A.5.-. DADES DE LES RESTES QUE SE SOL·LICITA EXHUMAR I OPERACIONS SIMULTÀNIES

Nº

Data inhumació

Cognoms i nom del que en vida va ser:

1.
2.
3.
4.

A.6.- DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD.

reducció de restes (marque
amb X la casella si sol·licita
aquest servei).

MODEL
B. SOL·LICITUD D'OPERACIONS D'EXHUMACIÓ QUE NO COMPORTEN
Pàg. 4
100
LA REINHUMACIÓN JUNTAMENT AMB CADÀVER
B.1. DADES SOBRE LA UBICACIÓ I TITULARITAT DE LA SEPULTURA D'EXHUMACIÓ.
B.1.1. Classe de sepultura i ubicació de la sepultura - carrer, bloc, nombre i nivell- (Emplenar solament en el cas que ja es tinga
titularitat sobre la mateixa).

B.1.2. - Existència de títol sobre la sepultura d'exhumació (marque amb X el que procedisca):
si i s'adjunta còpia,
si, però es troba extraviat el títol,

no, per no haver-se formalitzat en el seu moment.

B.1.3. - Entitat que va concedir la titularitat (marque amb X, si escau , la qual cosa procedisca):
Parròquia de Sant Joan Baptista

Ajuntament de Sant Joan d'Alacant

Data títol:

Data títol:

Nº títol:

Nº títol:

Llibre (indicar Primer o Segon).
B.1.4. - Dades del titular/s o posseïdor/s de la sepultura (en el cas de ser varis, cada nombre identifica a un d'ells, i el primer de la
relació es considerarà que actua com a representant de la resta davant l'administració municipal).
Cognoms i nom:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Les dades següents a indicar són els de la 1º persona indicada que actua com a representant:
Carrer, Plaça, Avinguda.:

Nom de la via pública:

Codi Postal:

Nº:

Municipi:

Esc.:

Pis:

Pta.:

Telèfon:

B.2.- DADES DE LES PERSONES LES RESTES DE LES QUALS SE SOL·LICITA EXHUMAR
Nº Data inhumació

Cognoms i nom

1.
2.
3.
4.
5.

B.3.- SOL·LICITUD D'OPERACIONS SIMULTÀNIES A L'EXHUMACIÓ (marcar amb X el que procedisca)
reducció
de restes

reinhumació en la
mateixa sepultura

trasllat dins del Cementeri a una
altra sepultura (només en aquest
cas emplenar
pàg. 5)
c

trasllat a l'ossera
general del
Cementeri

1.
2.
3.
4.
5.

B.4.- DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOLICTUD




trasllat fóra del
Cementeri
(indicar lloc)

MODEL
100

B. SOL·LICITUD D'OPERACIONS D'EXHUMACIÓ QUE NO COMPORTEN
LA REINHUMACIÓ JUNTAMENT AMB CADÀVER.

Pàg. 5

B.5. REINHUMACIÓ DE LES RESTES EXHUMADES.
B.5.1. DASTOS SOBRE LA UBICACIÓ I TITULARITAT DE LA SEPULTURA DE REINHUMACIÓ
B.5.1.1. Classe de sepultura i ubicació de la sepultura -carrer, bloc, nombre i nivell-

B.5.1.2. - Existència de títol sobre la sepultura (marque amb X el que procedisca):
si i s'adjunta còpia,

no, per no haver-se formalitzat en el seu moment.

si, però es troba extraviat el títol,
B.5.1.3. - Entitat que va concedir la titularitat (marque amb X el que procedisca):
Parròquia de Sant Joan Baptista

Ajuntament de Sant Joan d'Alacant

Data títol:

Data títol:

Nº títol:

Nº títol:

Llibre (indicar Primer o Segon):
B.5.1.4. - Dades del titular/s o posseïdor/s de la sepultura (en el cas de ser varis, cada nombre identifica a un d'ells, i el
primer de la relació es considerarà que actua com a representant de la resta davant l'administració municipal).
Cognoms i nom:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Les dades següents a indicar són els de la 1º persona indicada que actua com a representant:
Carrer, Plaça, Avinguda.:
Codi Postal:

Nom de la via pública:

Nº:

Municipi:

Esc.:
Telèfon:

Parentiu entre el titular de la sepultura i el cadàver:
1.-

3.-

2.-

4.-

B.6. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD.

Pis:

Pta.:

MODEL
100

C. SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT INTERVIUS
(QUAN EL SEU TITULAR ACTUAL NO HAJA MORT), MORTIS CAUSA
(TRANSMISSIÓ PER DEFUNCIÓ DEL TITULAR O DELS TITULARS)
O ATORGAMENT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE SEPULTURES O
TERRENYS PER A SEPULTURES.

Pàg. 6

C.1. CARÀCTER DE LA SOL·LICITUD (marcar amb X el que procedisca):
1.-

Concessió administrativa.

3.-

Transmissió mortis causa.

2.-

Transmissió intervius.

4.-

Transmissió intervius i mortis causa.

C.2. CARACTERITZACIÓ DE LA SEPULTURA O TERRENY (marcar amb X el que procedisca):
1.2.3.4.-

Terrenys per a la construcció de sepultures en un nombre de
, consistents en un total de
m2.
Nínxols no connexos, en un nombre de
.
.
Nínxols connexos que no formen part d'un conjunt individualitzat, en un nombre de
Nínxols que formen part d'un conjunt individualitzat, en un nombre de
, amb (marque el que procedisca):
Capella.
Fosses subterrànies, en un nombre de
Osseres en vol, en un nombre de

.
.

C.3. UBICACIÓ DE LES SEPULTURES O TERRENYS PER A SEPULTURES:
Nº

nivell

tipus sepultura

carrer i nombre on se situa la sepultura

Nº Registre

llibre

C.4. TITULARITAT DE LES SEPULTURES O TERRENYS PER A SEPULTURES I RESTES

CONTINGUDES EN LES SEPULTURES.

Nº

Cognoms i nom del titular

Cognoms i nom del que en vida va ser

Data d'inhumació

C.5. SOL·LICITUD DE TITULARITAT I UNA ALTRA INFORMACIÓ:
Nº

Cognoms i nom de qui
sol·licita la titularitat

N.I.F

Adreça

telèfon

Parentiu
amb el titular

C.6. CONFORMITAT DELS TRANSMITENTES I DE QUANTS POGUEREN TENIR INTERES
SOBRE LES SEPULTURES O TERRENYS DE REFERÈNCIA.
Nom i cognoms:
D.N.I.:
Signatura:

Nom i cognoms:
D.N.I.:
Signatura:

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

D.N.I.:
Signatura:

D.N.I.:
Signatura:

C.7. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD.

MODEL
100

D. CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA SENSE INTERVENIR
INHUMACIÓ O REINHUMACIÓN IMMEDIATA DE CADÀVERS I/O RESTES
PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES EXTRAORDINÀRIES.

Pàg. 7

D.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA (marque amb X el que procedisca):
concessió administrativa per termini màxim;

concessió administrativa temporal per

anys

D.2. Dades de la persona que sol·licita la concessió de titularitat de la sepultura o del solar per a sepultura.
N.I.F.:
,
Carrer, Plaça, Avinguda

Codi Postal.:

Cognoms i nom.:
Nom de la via pública

Nombre

Municipi.:

D.3. MOTIUS PELS QUALS SE SOL·LICITA LA CONCESSIÓ:

D.4. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD (si escau):

Esc.

Telèfon.:

Pis

Porta

MODEL
100

E. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES I
ORNAMENTS EN SEPULTURA.

Pàg. 8

E.1. DESCRIPCIÓ DE LES LÀPIDES I/O ELS ORNAMENTS QUE ES DESITGEN COL·LOCAR EN LA
SEPULTURA.

E.2. DADES SOBRE LA UBICACIÓ I TITULARITAT DE LA SEPULTURA ON ES DESITGEN
COL·LOCAR LES LÀPIDES I/O ELS ORNAMENTS.
E.2.1.- Classe de sepultura i ubicació de la sepultura (carrer, bloc, nombre i nivell):
E.2.2.- Existència de títol sobre la sepultura (marque amb una X el que procedisca):
si, i s'adjunta còpia,
si, però no s'adjunta còpia,

no, per haver-ho de concedir l'Ajuntament (en aquest cas no
emplenar)

no, no haver-se formalitzat en el seu moment,

no, per extraviament del mateix o altres circumstàncies.

E.2.3.- Entitat que va concedir la titularitat (marque amb X el que procedisca):
Parròquia de Sant Joan Baptista

Ajuntament de Sant Joan d'Alacant

Data títol:
Nº títol:

Data títol:
Llibre:

Nº títol:

E.2.4.- Dades del titular/s o posseïdor/s de la sepultura (en el cas de ser varis, cada nombre identifica a un d'ells, i el primer de
la relació es considerarà que actua com a representant de la resta davant l'administració municipal):
Cognoms i nom:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Carrer, Plaça, Avinguda
Codi Postal:

Nom de la via pública
Municipi:

E.3. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD:

Nº:

Esc:

Telèfon:

Pis:

Pta:

MODEL
100

F. SOL·LICITUD DE CESSIÓ O REVERSIÓ A L'AJUNTAMENT DE
SEPULTURA O SOLAR PER A SEPULTURA.

Pàg. 9

F.1. DADES SOBRE LA UBICACIÓ I TITULARITAT DE LA SEPULTURA O DEL TERRENY PER A
SEPULTURA.
F.1.1. Classe (marcar amb una X el que procedisca):

sepultura

terreny per a sepultura

F.1.2. Ubicació de la sepultura o del terreny per a sepultura (carrer, bloc, nombre i nivell):

F.1.3. Existència de títol sobre la sepultura o el terreny (marcar amb X el que procedisca):
si, i s'adjunta còpia,
si, però no s'adjunta còpia,

no, per extraviament del mateix o altres circumstàncies
no, per no haver-se formalitzat en el seu moment

F.1.4. Entitat que va concedir la titularitat (marque amb una X el que procedisca):
Parròquia de Sant Joan Baptista.
Data títol:
Nº títol:

Llibre:

Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.
Data títol:

(si procedira)

Nº títol:

(si procedira)

F.1.5. Dades del titular/és o posseïdor/és de la sepultura o del terreny (en cas de ser varis, cada nombre identifica a un d'ells,
i el primer de la relació es considerarà que actua com a representant de la resta davant l'administració municipal):
Cognoms i nom:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Carrer, Plaça, Avinguda
Codi Postal:

Nom de la via pública:
Municipi:

Nº:

Esc:

Telèfon:

F.2. CARACTERÍSTIQUES DE LA SEPULTURA (si escau):
Data de construcció o de concessió de titularitat:
Data més antiga d'inhumació en la mateixa:
Descripció dels materials de construcció i estat de la mateixa:

Nombre d'inhumacions realitzades en la sepultura:

F.3. IMPORT ABONAT PER LA SEPULTURA O EL TERRENY PER A SEPULTURA:
- A la Parròquia de Sant Joan Baptista (si escau):
- A l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant (si escau):

F.4. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD:

Pis:

Pta:

MODEL
100

G. SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DE CERTIFICACIONS I/O TÍTOLS
PER EXTRAVIAMENT DE L'ORIGINAL.

Pàg. 10

G.1. OBJECTE DE LA CERTIFICACIÓ (marque amb una X el que procedisca):
1.-

data d'inhumació del cadàver o resta de referència,

2.-

data d'exhumació del cadàver o resta de referència,

3.-

data de reducció del cadàver o resta de referència,

4.-

data de trasllat del cadàver o resta de referència,

5.-

lloc d'inhumació del cadàver o resta de referència,

6.-

lloc de re inhumació del cadàver o resta de referència,

7.-

lloc de trasllat del cadàver o resta de referència,

8.-

titularitat de la sepultura de referència,

9.-

estat de la sepultura de referència (existència o no actual, buida o ocupada),

10.-

identificació dels cadàvers o restes que ocupen la sepultura de referència,

11.-

expedició de nou títol per extraviament de l'original del titular i sepultura de referència,

12.-

unes altres:

G.2. CADÀVER O RESTA DE REFERÈNCIA:
Data defunció:

Cognoms i nom:

G.3. SEPULTURA DE REFERÈNCIA (marque aquelles dades que conega):
G.3.1.- Classe de sepultura i ubicació de la sepultura (carrer, bloc, nombre i nivell):
G.3.2.- Existència de títol sobre la sepultura (marque amb X el que procedisca):
sí, i s'adjunta còpia,

no, per extraviament del mateix o altres circumstàncies.

sí, però no s'adjunta còpia,

no sap / no contesta.

G.3.3.- Entitat que va concedir la titularitat (marque amb X el que procedisca):
Parròquia Sant Joan Baptista

Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.

Data títol:
Nº títol:

Llibre:

Data títol:

(si procedira).

Nº títol:

(si procedira).

G.3.4.- Dades del titular/és o posseïdor/és de la sepultura (en el cas de ser varis, cada nombre identifica a un d'ells, i el primer de
la relació es considerarà que actua com a representant de la resta davant l'administració municipal):
Cognoms i nom:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Carrer, Plaça, Avinguda:
Codi Postal:

Nom de la via pública:
Municipi:

G.4. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD:

Nº:
Telèfon:

Esc:

Pis:

Pta:

MODEL
100

H. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EN SEPULTURES

Pàg. 11

H.1. CARACTERITZACIÓ DE LES SEPULTURES SOBRE LES QUALS SE SOL·LICITA LLICÈNCIA
D'OBRA MENOR (marque amb X el que procedisca):
sepultures no unides, en un nombre de

,

sepultures unides que no formen part d'un conjunt individualitzat, en un nombre de
sepultures que formen part d'un conjunt individualitzat, en un nombre de

,
, amb (marque el que procedisca):

capella,
fosses subterrànies, en un nombre de
osseres en vol, en un nombre de

,
,

H.2. UBICACIÓ DE LES SEPULTURES SOBRE LES QUALS SE SOL·LICITA LLICÈNCIA D'OBRA MENOR
Nº

nivell

tipus de sepultura

carrer i nombre on se situa la sepultura

1.-

2.3.4.5.-

H.3. TITULARITAT DE LES SEPULTURES SOBRE les quals SE SOL·LICITA LLICÈNCIA D'OBRA
MENOR
Nº

Cognoms i nom del titular

Data de concessió
de la titularitat

Entitat que va concedir
la titularitat

Nº registre

Llibre

1.-

2.3.-

4.5.-

H.4. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST DE L'OBRA MENOR PER A CADASCUNA DE LES SEPULTURES
SOBRE LES QUALS ES FA LA SOL·LICITUD.
Nº

Pressupost

1.2.-

3.4.-

5.-

H.5. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD

Pàg. 12
MODEL
J. DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA DE SEPULTURES O TERRENYS PER A
100
SEPULTURES A LES QUALS AFECTA LA SOL·LICITUD I SOBRE ALTRES SEPULTURES
O TERRENYS PER A SEPULTURES SOBRE LES QUALS EL SOL·LICITANT TINGA INTERÈS
PER SER (CO) TITULAR, (CO )POSESOR O (CO) HEREU DELS SEUS TITULARS O POSSEÏDORS

J.1. EL SOL·LICITANT DECLARA:
1.- No ser ni titular ni posseïdor de cap sepultura o terreny per a sepultura en el moment de realitzar la sol·licitud (en aquest cas
no s'ha d'emplenar cap altre punt d'aquest apartat ni cap altra pàgina d'aquesta declaració).
2.- Ser l'únic titular o posesor de (emplenar en aquest cas els apartats 6, 7 i 8):
3.- Ser el cotitular o coposesor de (emplenar en aquest cas els apartats 6, 7 i 8):
4.- Ser l'únic hereu del titular o titulars/posseïdor o posseïdors de (emplenar en aquest cas els apartats 6, 7 i 8):
5.- Ser coheredero del titular o titulars/posseïdor o posseïdors de (emplenar en aquest cas els apartats 6, 7 i 8):
6.- Les següents sepultures o terrenys per a sepultures:
2.3.4.5.- terrenys per a la construcció de sepultures, en un nombre de

, consistents en un total de

m2.

2.3.4.5.- nínxols no connexos, en un nombre de
.
2.3.4.5.- nínxols connexos que no formen part d'un conjunt individualitzat, en un nombre de
.
2.3.4.5.- nínxols que formen part d'un conjunt individualitzat en un nombre de
, amb (marque li'l que procedisca):
2.3.4.5.- capella
2.3.4.5.- fosses subterrànies, en un nombre de
2.3.4.5.- osseres en vol, en un nombre de

,
,

7.- Sent la situació de l'un altre titular o dels altres titulars/de l'altre posseïdor o dels altres posseïdors la següent:
3.4.5.- està viu o estan vius,
3.4.5.- ha mort o tots han mort,
3.4.5.- han mort alguns d'ells,
8.- La titularitat o possessió de les sepultures o terrenys per a sepultures anteriorment referenciades les:
2.3.4.5.- Va concedir la Parròquia de Sant Joan Baptista
2.3.4.5.- tenint en el seu poder el corresponent títol.
2.3.4.5.- havent extraviat el corresponent títol.
2.3.4.5.- Va haver de concedir la Parròquia de Sant Joan Baptista,
2.3.4.5.- perquè es va lliurar la sepultura ja construïda per la Parròquia, encara que en el seu moment
aquesta no va concedir títol formalment al no haver-se registrat i expedit el mateix,
2.3.4.5.- perquè es va construir pel posseïdor amb permís de la Parròquia, encara que no es va registrar
aquesta en la Parròquia.
2.3.4.5.- Va concedir l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant,
2.3.4.5.- tenint-se el corresponent títol
2.3.4.5.- havent-se extraviat el corresponent títol
9.- Cap de les anteriors pels següents motius:

Després d'emplenar aquesta declaració veja instruccions en la contraportada de les tapes d'aquest model on
s'indiquen que altres pàgines d'aquest model, si escau, s'han d'emplenar.

CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa en la Llei
Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
li informem, en relació amb el tractament de les dades personals que ens facilita en aquest
document, el següent:
a) FITXERS I EL SEU RESPONSABLE: Les dades personals citades seran integrats en fitxers de
titularitat municipal el responsable de la qual és l'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT
(CIF: P0311900E). Domicili: Plaza d'Espanya, 1 . CP 03550. Tel: 96 565 32 45.
b) DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: [per designar] Contacte: Ajuntament de Sant Joan
(apartat anterior). Correu electrònic: infosede@santjoandalacant.es.
c) NECESSITAT: Les dades abans citades són necessaris per a l'adequat manteniment,
desenvolupament, compliment i control de la prestació dels serveis que vostè demanda o que les
lleis estableixen de prestació municipal obligatòria. Açò pot implicar el deure municipal de
complir amb determinades obligacions legals (exemple: comunicar les seues dades personals a
les Administracions públiques competents). La legitimació general de l'Ajuntament per a
l'obtenció de les seues dades personals està continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
Reguladora del Procediment Administratiu Comú. No facilitar les dades personals sol·licitades
en el present document podrà implicar el requeriment municipal perquè esmene tal situació. La
falta d'esmena podrà implicar:
- En cas de serveis demandats per vostè: l'arxiu de la seua sol·licitud.
- En cas de serveis de prestació obligatòria: l'actuació municipal subsidiària per a l'obtenció de
la informació.
d) CONSENTIMENT: Pot revocar el seu consentiment al tractament de les seues dades
personals en qualsevol moment, notificant-ho per escrit a l'Ajuntament. Excepció: quan aquest
tractament siga necessari per exigències de les normes aplicables al servei sol·licitat o est siga de
prestació obligatòria.
e) CONSERVACIÓ: Les dades personals que ens proporciona es conservaran durant el termini
de vigència de la relació derivada del servei sol·licitat o de prestació obligatòria, així com per al
compliment de les obligacions legals que deriven del mateix.
f) DRETS: En qualsevol moment pot sol·licitar-nos l'accés a les seues dades personals, la seua
rectificació o supressió, oposar-se al seu tractament o sol·licitar la limitació del mateix, així com
exercir el seu dret a la portabilitat de les dades personals. Per a l'exercici de dites dretes, haurà
d'enviar sol·licitud escrita dirigida a l'Ajuntament (Plaça d'Espanya 1. 03550 - Sant Joan
d'Alacant; Seu Electrònica: https://santjoandalacant.sedelectronica.es). Té així mateix dret a
presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6.
28001 - Madrid; Seu Electrònica: www.agdp.es).
g) ALTRES QÜESTIONS: No es preveu l'existència de decisions automatitzades o elaboració de
perfils com a conseqüència de les dades personals facilitades ni la seua transferència a tercers
països".

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

