TRANSMISSIÓ DE NÍNXOL ENTRE PARTICULARS
Nom i cognoms: _______________________________________________________________
Adreça: ___________________________________________ Població: _________________
Document d’identitat: ___________________
Nom i cognoms: _______________________________________________________________
Adreça: ___________________________________________ Població: _________________
Document d’identitat: ___________________
Exposen:
Que actuen els dos en el seu nom i amb plenes facultades legals per a portar a terme la cessió que
s'expressarà i, prèvia autorització municipal,
Acorden:
1r. Que
, primer dels exponents, en
, és
virtut de títol de cessió atorgat per l'Ajuntament de Burriana en data
titular únic del nínxol tipus
, número
, fila
, de la zona
del
cementeri municipal de Burriana; i que este nínxol no es troba ocupat per cap cadàver ni restes
cadavèriques i té interès a fer la cessió de la concessió municipal del referit nínxol a favor del
Sr./Sra.
, segon dels compareixents, qui, així
mateix, expressa el seu interès a adquirir la concessió de l'esmentat nínxol.
2n. Que en cas de dur a efecte esta cessió, i a l'empara de l'ordenança fiscal municipal aplicable i
altres normes a este efecte, amb abdicació de qualsevol dret que poguera ostentar el Sr./Sra.
___________________________________, tinga lloc el consegüent acord municipal que
autoritze la cessió.
Burriana a.
El cedent,

Quota tributària nínxol
50% sobre anterior per cessió
Expedició títols cessió
TOTAL A INGRESSAR

El cessionari,

euros
euros
euros
euros

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).

