CANVI DE TITULARITAT DE NÍNXOL
Sr./Sra.
Burriana, domiciliat al c/
de DNI

, major d'edat, veí de
, núm. _____ provist
, exposa:

Que el Sr./Sra.
cessionari, al cementeri municipal, d'un
següent:

, figura com a
la referència del qual és la

Zona o carrer
Tipus
Número
Fila
Que este ha mort en data
, i que el sol·licitant és l'hereu més directe
o el designat per la família, per a fer-se càrrec de la indicada sepultura i efectuar la
corresponent transmissió de cessió, la qual en el seu moment va ser concedida al
Sr./Sra.________________________________ en data
segons dades que
consten en eixa Administració municipal, tenint com a venciment l'expressada cessió el dia
______________ tot això d'acord amb el Reglament de Règim Intern i Ordenança del Cementeri
Municipal, SOL·LICITA que, una vegada pagades les corresponents taxes, se li concedisca el
sol·licitat.

Burriana, ____ de/d’______________ de 20___

INFORME D’INTERVENCIÓ
El funcionari que subscriu, d'acord amb la precedent sol·licitud i documentació
acreditativa aportada a este efecte, proposa la següent liquidació de taxes de conformitat amb el
que estableix la vigent Ordenança Fiscal per prestació de serveis en el cementeri municipal.
- Taxes per expedició de títols de cessió............................................. 31,60 euros.
Burriana, el
El cap del Negociat

DECRET. Burriana, el
.
Accedint a la petició que formula el Sr./Sra. ______________________________________
amb domicili al c/
, núm.
, per actualització
, fila
, de la zona
,
se li concedeix la titularitat del nínxol número
per haver mort qui fins ara n’era titular, Sr.Sra.
Segons
acredita mitjançant l'oportú certificat oficial, sense variació alguna quant a temporalitat de l'ús,
en concordança amb la primitiva cessió que ho va ser des del dia
fins al _______;
d'acord amb el Reglament de Règim Intern del Cementeri Municipal i, previ ingrés de la taxa de
31,60 euros., que disposa l'ordenança fiscal corresponent per l'expedició de títols.
Ho mana i signa l’alcalde president en el lloc i data indicats.
L'alcalde,
F.Dt.Deg. 13-06-2011.

La secretària,

Juan Granell Ferré

Iluminada Blay Fornas

Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Burriana, com a
titular responsable del fitxer, en l’ús de les funciones pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

