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SENYORS/ES                     

 

_______________________________ i _________________________________    

majors d’edat, amb domicili 

_________________________________________________________________, amb 

DNI núm. __________________. 

 

EXPOSEM: 

Que volem traspassar el dret funerari del __________ número________ 

de la (via o illa) ___________________________ inscrit al seu nom segons 

consta en el Registre del Cementiri, i és per això que, 

 

Per això SOL·LICITEM:  

Que, previ pagament dels drets establerts i un cop formalitzats els 

tràmits corresponents, autoritzi el traspàs del dret funerari de 

l’esmentada sepultura a nom de 

________________________________________ (parentiu) ______________ del 

titular, amb domicili a _________________________________________, i DNI 

núm. ____________________, i que han estat advertits que, en cas de 

comparèixer algun tercer què acrediti un millor dret sobre el dit 

nínxol, els hi serà revocat el dret funerari sobre el mateix. 

 

 

    Tarragona  a        d                          de   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEFUCEM, SLU 



 

 

 

Documentació que cal aportar per formalitzar el tràmit: 

 

- Títol dret Funerari per actualitzar o retirar. 

- Document de transmissió protocol·litzat notarialment o presencialment amb les persones implicades. 

- Número compte bancari IBAN per domiciliar els pròxims rebuts. 

- Fotocòpia del llibre de família o d’altra documentació que acrediti el parentiu invocat. 

- Fotocopia DNI de les persones implicades 

- Abonar taxa per import de: ____________€. (Efectiu/targeta) 

 

 

 

 

 

La responsable del tractament de les seves dades personals és la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, NIF 

R-43.000.16-E, situada al carrer Joan Maragall número 1, de Tarragona (43003). En compliment del Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i la normativa 

vigent, l’informa que la finalitat del tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment dels serveis 

de cementiri sol·licitats, i la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels esmentats serveis, sota 

la base jurídica de la relació contractual entre les parts. 

 

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius de la responsable del tractament i pot ser tramesa 

totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, 

hagin d’accedir a les seves dades a l’efecte de verificar la prestació dels serveis de cementiri que constitueixen la 

finalitat del tractament d’aquestes dades i l’abonament del seu cost.  

 

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura, si desitja rebre major informació o 

vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat reconeguts en la 

normativa de protecció de dades, podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades de la Fundació, al C/ Joan 

Maragall, 1, 43003, de Tarragona o bé enviant un correu electrònic a protecciodades@xarxatecla.cat, adjunt una 

fotocòpia del seu document nacional d’identitat o document equivalent. 

 

Les dades que han estat facilitades en cap cas seran transferides a un tercer país o organització internacional i atesa 

la naturalesa dels serveis de cementiri, seran conservades de forma indefinida. 

 

Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la Fundació o 

considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

www.apdcat.gencat.cat o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es. 

 

Amb la seva signatura reconeix haver estat informat/da i dona per entesa la informació facilitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(signatura de l’interessat/da o del seu representant legal) 

 

http://www.aepd.es/

