
 
 
 

 
 
SOL·LICITUD  Canvi  
titularitat drets funeraris 

 

 

Carretera de Ribes, 2 – 08520 Les Franqueses del Vallès 
Tel. 938 467 676 ‐ Fax. 938 467 767 ‐ aj.franqueses@lesfranqueses.cat ‐ www.lesfranqueses.cat 

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 

Nom i cognoms / Raó social                                                
 

DNI/CIF        
 
                                           Telèfon        

 
Domicili per a notificacions        

 
 

 
Municipi                                                                   

     
                                           CP                   

 
Correu electrònic                                                    

   
                                           

 
Representat/ada per                                                    

     
                                                   

 
DNI/CIF        

 
                                           Telèfon        

 
Domicili per a notificacions 

   
                                            

 
Municipi                                                                   

     
                                           CP                   

 
Correu electrònic                                                    

     
                                                    

 
 

DADES DEL NÍNXOL  
  

Cementiri de:     Corró d’Amunt       Corró d’Avall      Marata 

Número:            Pis:              Via:        
 

DADES NOU TITULAR O TITULARS :  
 

Nom i cognoms DNI 
  

  

  

  

  

 

SOL·LICITO NOU TÍTOL DE DRETS FUNERARIS:   
 

 SI       NO  
 
      SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat d’ aquesta sol·licitud.  
 

 Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 

 

Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix  podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu 
electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 

   

                          Les Franqueses del Vallès,        d               ___      de 20       

          Signatura:   
 

                                                       

 
 
 



 
 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 
 

Fotocòpia del DNI del sol·licitant i dels hereus. 
 

Original del títol de drets funeraris del nínxol corresponent. 
 
 TITULAR DEL NÍNXOL DIFUNT: 
 

- En el cas de no haver acceptat l’herència, la documentació que acrediti que el sol·licitant/s és 
l’hereu:  
 

Testament obert  
 
Certificat d’últimes voluntats, es pot sol·licitar: 
 

En persona: A la Gerència Territorial Ministeri de Justícia, C/Garcilaso, 123 baixos de Bcn. 
Per correu: Omplir sol·licitud corresponent al model 790, anar al banc a pagar l’import 
corresponent, adjuntar Certificat literal d’últimes voluntats i enviar-ho: Registro General de 
Actos de Última Voluntad, Ministerio de Justícia  a la Pl. Jacinto Benavente, 3  28012 Madrid.  
 

- En el cas d’haver acceptat l’herència, la documentació que acrediti que el sol·licitant/s és l’hereu:  
 
Escriptura d’acceptació d’herència. 
 

- En el supòsit que el sol·licitant no pugui acreditar la condició d’hereu (no hi ha testament): 
 

Llibre de família del difunt. 
 
Renúncia dels familiars que tinguin dret i no vulguin la titularitat del nínxol (fills, espòs/a, 
pares, germans, etc.) amb una fotocòpia del DNI. 
 
Certificat d’últimes voluntats, es pot sol·licitar: 
 

En persona: A la Gerència Territorial Ministeri de Justícia, C/Garcilaso, 123 baixos de Bcn. 
Per correu: Omplir sol·licitud corresponent al model 790, anar al banc a pagar l’import 
corresponent, adjuntar Certificat literal d’últimes voluntats i enviar-ho: Registro General de 
Actos de Última Voluntad, Ministerio de Justícia  a la Pl. Jacinto Benavente, 3  28012 Madrid.  
 

 TITULAR DEL NÍNXOL VIU: 
 

La renúncia signada pel titular del nínxol i fotocòpia DNI 

 
 INFORMACIÓ: 
 
Al presentar la sol·licitud es liquidarà la taxa corresponent en concepte de transmissió dels drets funeraris, 
segons el què estableix l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa de Cementiris Municipals, que 
per l’any 2019 és la següent: 

  
- Inscripció en els registres municipals  9,89 € 
- Per cada títol que es lliuri   9,89 € 
- Traspàs entre parents:  

o fins a segon grau   2,30 € 
o de tercer grau endavant  3,88 € 
o entre estranys                 20% de la tarifa de concessió 

 
 

Les sol·licituds de canvi de titularitat hauran de ser sotmeses a exposició pública mitjançant la corresponent 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. La part proporcional de les despeses de la 
publicació es liquidaran al sol·licitant en el moment de l’autorització de canvi de titularitat. 
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