(ESPAI PER AL REGISTRE D’ENTRADA)

TA5 AUTORITZACIÓ D’OBERTURA DE NÍNXOL PER INHUMACIÓ
SOL·LICITANT (empresa funerària)
Noms i cognoms / Raó social

DNI / NIF / NIE / Passaport

REPRESENTANT (empleat / representant)
Noms i cognoms / Raó social

DNI / NIF / NIE / Passaport

Apoderament - representació
Document

Notari

Protocol

Data

(marcar l’opció corresponent)

S’adjunta el document.

El document ha estat presentat a l’ajuntament en data ____________________, i AUTORITZO a la
seva consulta i incorporació en l’expedient administratiu objecte d’aquesta sol·licitud.

Dades de contacte a efectes de notificacions
Tipus de via

Nom de la via

Núm.

Codi Postal

Població

Província

Telèfon

Mòbil

Fax

CARACTERÍSTIQUES DE L’AUTORITZACIÓ
Tipus d’autorització: obertura de nínxol per inhumació.
Tipus d’espai funerari:
Número d’espai funerari:
Nom del difunt/a:
Data de defunció:
Data de inhumació:
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Pis

Correu electrònic

Porta

DISPOSICIÓ
S’autoritza l’obertura de l’espai funerari indicat, per tal que la empresa funerària
sol·licitant dugui a terme la inhumació de restes del difunt que consta al present
document.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
L’empresa sol·licitant declara estar en disposició de l’autorització corresponent emesa
per part del titular de la llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari atorgada
respecte a l’espai identificat a l’apartat “Característiques de l’autorització”.
L’empresa sol·licitant declara estar en disposició de les autoritzacions requerides per la
realització de l’actuació d’inhumació segons el previst al decret 297/1997, de 25 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria:
Autorització sanitària per conducció de cadàver (art. 25)

Autorització de trasllat de cadàver (art. 31)
Autorització d’operacions d’embalsamament, conservació transitòria i tanatoplàstia (art.
37)

Aquest atorgament s’efectua a l’empara del règim de tramitacions assistides
creat pel decret número 2014-0265, de 28 d’abril de 2014, i per la inclusió
d’aquest tràmit a la Cartera de Tramitacions Assistides disposada pel decret
número 2015-0185 de 12 de març de 2015. Aquest últim decret va disposar
delegar la firma de l’alcalde en el tramitador, quant a la potestat de resolució, i
del secretari, quan a la fe publica actuada en l’atorgament i en l’expedició del
títol funerari que se’n deriva.
Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

Tanmateix, el sol·licitant, informat d’aquests recursos es declara conforme amb l’acte i
renuncia a la seva impugnació, per la qual cosa, des de la seva notificació, esdevé ferm
i consentit, amb els efectes previstos a l’article 28 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Sant Fruitós de Bages,
El sol·licitant/el representant

El tramitador
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què?
Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i l'article 49 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, estableixen que les sol·licituds que es formulin a l'Administració hauran de contenir les dades que
s'assenyalen al formulari.
Informació bàsica sobre protecció de dades
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670 (Reglament General de Protecció de Dades) us informem:
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat del tractament: tramitar l’autorització d’obertura de nínxol per inhumació.
Legitimació: Prestació d’un servei en compliment d’una missió d’interès públic.
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte quan, en la tramitació del procediment, ho
exigeix la normativa.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al seu
tractament i sol·licitud de limitació de les vostres dades, adreçant-vos a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Trobareu més informació sobre el tractament de dades a la web de l’Ajuntament:
http://www.santfruitos.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades
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