
TRANSMISSIÓ DE DRET FUNERARI 

SOL·LICITANT: 
Nom i cognoms: 
Domicili: 
DNI: 
Relació amb el causant: 

TITULAR DEL DRET FUNERARI: 
Nom i cognoms: 
Data de defunció: 

REPRESENTANT: 
Nom i cognoms: 
DNI: 
Condició en que actua: 

DADES DE LA SEPULTURA / NÍNXOL: 

Classe: Cementiri Municipal: 

Número de Títol: 
Data d’expedició: Emplaçament: 

EXPOSA: 

1. Que el titular del dret funerari segons resulta de la certificació de l’acta de
defunció lliurada pel Jutge de Pau o Encarregat del Registre Civil, es va morir en la
data abans indicada.

2. Que en virtut dels preceptes esmentats en el Reglament Interior del Cementiri
Municipal d’aquesta població, correspon al subscrit esser el nou titular de l’esmentat
dret funerari, aportant els documents acreditatius de tal extrem.

SOL·LICITA: 

Per tot el que s’ha exposat desprès de la incoació de l’oportú expedient, es digni 
disposar que es lliuri a favor del sol·licitant un nou títol de dret funerari, previ al 
pagament de les taxes corresponents. 

Avinyó,      de/d’    de 

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades 
que consta al dors de la pàgina:

IL•LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ 



Relació de les persones que amb dret a succeir conjuntament amb el sol·licitant, 
renuncien als possibles drets en favor d’aquest nínxol, signant en prova de la seva 
conformitat: 

Noms i Cognoms DNI Signatura 

Noms i Cognoms DNI Signatura 

Noms i Cognoms DNI Signatura 

Noms i Cognoms DNI Signatura 

Noms i Cognoms DNI Signatura 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament 
Ajuntament d’Avinyó, amb seu a la Plaça Major, 11 (08279) AVINYÓ  
Telèfon: 938387700
Web: www.avinyo.cat
Adreça electrònica: avinyo@avinyo.cat

Finalitat del tractament 
La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu 
històric.

Base jurídica del tractament 
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir 
una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no 
tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides.

Destinataris 
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones 
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de d’Avinyó, o mitjançant la seu electrònica
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu 
adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.

Informació addicional 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de 
Avinyó i  www.avinyo.cat/proteccio-dades
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