
Sol·licitud del servei de veu pública (ban fúnebre)

Dades 
persona o entitat 
interessada

Dades 
representant

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF/CIF

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Domicili 
a l’efecte de 
notificacions

Carrer/ Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Escala

Població Apartat de correus Província Codi postal

Telèfon Fax Correu electrònic

SOL·LICITE - La difusió de la informació següent:  (Seleccioneu la informació que voleu
que es transmeta i ompliu les dades que calguen.)

Ha faltat (nom i cognoms) 

 Al domicili (carrer i número):
 Al tanatori de 

La missa serà a l'Església de: 

- dia: 
- hora:

El soterrar (sense missa) serà: 

- dia: 
- hora:

- lloc: des de la plaça de l'Església, al cementeri. 

Datació Lloc Data Signatura

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE MONTSERRAT
RE-041-01-E-131216.v

Les dades personals facilitades s'incorporaran en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Montserrat. La finalitat de la recollida i tractament de la informació de caràcter personal és la prestació dels serveis sol·licitats
a través del present imprés. Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les
per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei. D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida
al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Montserrat o bé registrant personalment una sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, amb el vostre DNI original o un document equivalent.

Conegut/uda com (renom amb què se'l/se la coneixia):

Dona home de 

El difunt o la difunta es vetlarà:

Av. Blasco Ibáñez, 51 - 46192 - Montserrat (València) - Tel. 962 988 000 - Fax 962 998 058 - CIF P-4617400-I - www.montserrat.es
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