
 

  

 

 
 

 Cubelles,                                      de                                     Signatura 
   

 
IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

 
 

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de Correu electrònic-Contactes, responsabilitat de 

l’Ajuntament de Cubelles. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de 
Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, n. 1, 08880 

Cubelles (Barcelona).

 

CANVI DE TITULARITAT DE NÍNXOL 

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms o raó social  
 

DNI/NIF 

Nom i cognoms o raó social  (Representant) DNI/NIF 

Carrer, plaça…  Número/Pis Població CP 

Telèfon 
 

Correu electrònic 
 

Fax 

SOL·LICITA 
 
Que, prèvia la liquidació corresponent, es realitzi el canvi de titularitat del nínxol núm.        propietat de  
                                                                              a nom de 
 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
 

Canvi de titularitat entre persones vives 
 

 Títol de sepultura 

 Fotocòpia del DNI de les persones que intervinguin en la sol·licitud de canvi de titularitat 

 Document acreditatiu de parentiu o afinitat  

Canvi de titularitat amb motiu de la defunció del seu titular. Amb testament 

 Títol de sepultura 

 Llibre de família del titular 

 Certificat de defunció 

 Testament i últimes voluntats 

 Renúncies dels hereus i DNI dels mateixos 

 Fotocòpia del DNI de la persona que serà la titular 

 Últim rebut de conservació del Cementiri 

Canvi de titularitat amb motiu de la defunció del seu titular. Sense testament 
 

 Títol de sepultura 

 Llibre de família del titular 

 Certificat de defunció 

 Certificat d’últimes voluntats 

 Renúncia d’aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol i DNI dels mateixos 

        Certificat de defunció de les persones que poguessin tenir algun dret a la seva titularitat 

        Fotocòpia del DNI de la persona que serà la titular 

        Últim rebut de conservació del Cementiri 

A omplir per l’Administració: 
Responsable: 
________________________ 
Còpies: 
________________________ 
________________________ 

________________________ 



 
 

 

 

 

 

             

AUTOLIQUIDACIÓ SEGONS ORDENANÇA FISCAL NÚM.  10 
 

  

 

 

IMPORT TOTAL          

 

 

 

 

 

COBRAT en data                                   de 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura Receptor/a Signatura Interessat/da 
 
 
 
 
 
El pagament també podrà fer-se efectiu a l’entitat bancària Banc Sabadell, número de 
compte ES31 0081 1620 3500 0105 0215. En aquest cas, una vegada efectuat el 
pagament haurà d’adjuntar el justificant a aquesta sol·licitud i presentar-ho a l’OPIC 
per tal d’iniciar el tràmit sol·licitat. 
 
És important que en el justificant de pagament constin les següents dades: 
 
-Nom i cognoms i DNI de la persona interessada. 
 
-El concepte ............................................................................................ 
 
 
 
 
 

CONCEPTE PREU UNITARI UNITATS TOTAL 

Títol Funerari o duplicat 25,00 €   

Canvi de titularitat 60,00 €   

 IMPORT TOTAL  
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