
EXPOSA: Que sol·licita autorització per als següents serveis del Cementeri Municipal: 

Sr./Sra.: , major d'edat, amb DNI núm.:

veí/veïna de: amb domicili a

núm.: i telèfon:

 En nom propi

 En representació de , veí de

amb domicili a

i telèfon:i DNI núm.:

 Nínxol núm.:  

 CESSIÓ DE NÍNXOL/COLUMBARI  

Pati:Tram:

 LLOGUER DE NÍNXOL/COLUMBARI  

Pati:Tram: Nínxol núm.:  

 INHUMACIÓ NÍNXOL/COLUMBARI  

Pati:Tram: Nínxol núm.:  

 Difunt:  

TRASLLAT DE RESTES - PROVINENTS DE/ AMB DESTINACIÓ A - ALTRE CEMENTERI

Pati:Tram: Nínxol núm.:  

Restes

Cementeri de Procedència/Destinació:

TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

Pati:Tram: Del Nínxol núm.: 

Restes:

Pati:Tram:Al Nínxol núm.:  

COL·LOCACIÓ/RETIRADA DE LÀPIDA

Pati:Tram: Nínxol núm.:  

Restes

TRANSMISSIÓ DE DRETS SOBRE NÍNXOL

Pati:Tram: Nínxol núm.: 

Que es done autorització per als serveis anomenats. SOL·LICITA:

Signatura de la persona sol·licitant:                                                                             Signatura de la persona representada:

Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
 03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I  

Ajuntament de Cocentaina

Cocentaina,  de de 20

A la presentació d'aquesta sol·licitud s'expedirà Autorització Provisional per al la realització del Servei sol·licitat (excepte en el cas de la 
transmissió de drets sobre nínxols); posteriorment es remetrà a l'interessat Aprovació Definitiva d'aquesta autorització mitjançant Decret de 
l'Alcaldia. 
El que li comuniquem als efectes d'allò que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 4/99, que modifica la Llei 30/92, de 26 de novembre, Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

     CEMENTERI MUNICIPAL - Sol·licitud de Serveis 

 A favor de:



Tot això sense perjudici què la persona responsable d'aquest departament, a la vista de la documentació presentada, crega 
convenient que siga completada amb l'aportació de noves dades o bé que la persona sol·licitant vulga afegir qualsevol altra 
que considere oportuna al realitzar la seua petició.

Ajuntament de Cocentaina
Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     

DOCUMENTACIÓ I REQUISITS NECESSÀRIS PER A LA SOL·LICITUD DE SERVEIS DEL CEMENTERI MUNICIPAL

AMB CARÀCTER GENERAL (en totes les sol·licituds)

   1.   D'acord amb la legislació vigent en la matèria (Reglament que regula les pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en l'àmbit 
de la Comunitat Valenciana - Decret 39/2005, de 25 de febrer), les inhumacions es portaran a terme una vegada transcorregudes 
24 h del decés i abans de les 48 h, a excepció del que s'assenyala en l'article 12.2 del Decret nomenat, en nínxols que en aquest 
moment es troben buits o en nínxols que es troben ocupats no s'haja realitzat cap inhumació durant els 5 anys anteriors a la data 
actual. Tant els encarregats del Cementeri Municipal com el sol·licitant són sabedors, en aquest acte, de que l'autorització 
provisional que s'expedix està condicionada sempre al compliment d'aquests terminis i per això fora dels mateixos i no es pot 
realitzar la inhumació. 
   2.  Llicència per donar sepultura cumplimentada pel Registre Civil del Jujat corresponent (Original). 
   3.  En cas què les restes hagen sigut encinerades justificant expedit per l'empresa que haja realitzat la incineració (Original). 
  4.  Quan la inhumació es porte a terme en un nínxol ocupat i el sol·licitant no siga el titular del mateix, autorització signada pel 
familiar que en eixe moment es manifieste actual titular dels drets sobre el nínxol.

INHUMACIÓ EN NÍXOL/COLUMBARI

TRASLLAT DE RESTES (DINS DEL RECINTE, A ALTRE CEMENTERI O INHUMACIÓ DE RESTES PROVINENTS D'ALTRE 
CEMENTERI)
   1.  Autorització de la/les persona/es titular/s dels drets sobre els nínxols del Cementeri Municipal entre els que va a realitzar-se 
el trasllat si són diferents del sol·licitant. 
  2. Autorització per al trasllat de les restes expedida pel Servei Territorial de la Conselleria de Sanitat. Tant les persones 
encarregades del Cementeri Municipal com la persona sol·licitant són sabedores, en aquest acte, que aquesta autorització és 
imprescindible per a poder realitzar qualsevol trasllat de restes, d'acord amb el que establix el Reglament de Policia Sanitària 
Mortuòria. 
   3. La persona sol·licitant de qualsevol trasllat de restes, ja siga dins del recinte o a altre Cementeri, és sabedora, en aquest acte, 
qué l'Ordenança Fiscal actualment en vigor estableix que quan un nínxol es quede buit, la seus propietat revertirà a l'Ajuntament. 
   4. Quan el trasllat es faça del Cementeri Municipal a altre o viceversa la persona sol·licitant haurà d'informar de la data en la 
que vaja a fer-se el mateix, d'acord amb aquest Ajuntament i amb el Cementeri de la destinació o procedència. Així mateix, en 
aquest acte, declara ser sabedora de qué, d'acord amb el que s'estableix per la legislació vigent ja esmentada, el trasllat de restes 
cadavèrics haurà de portar-se a terme en vehícle autoritzat a tal efecte i amb les condicions que especifica el Reglament de 
Policia Sanitària Mortuòria.

COL·LOCACIÓ I/O RETIRADA DE LÀPIDES
   1.  La persona sol·licitant d'aquestos serveis especificarà si els mateixos van a portar-se a terme per persones ocupades 
municipals o per persona professional autoritzada. No s'expediran autoritzacions per a realitzar aquestos treballs per a persones 
particulars.
TRANSMISSIÓ DE DRETS SOBRE NINXOL
   1. La persona sol·licitant a banda de fer constar el seu parentesc o relació amb la persona titular anterior i/o persones 
inhumades en el nínxol aportarà declaració, degudament cumplimentada, de la possessió actual dels drets sobre el nínxol. 
     2.  És imprescindible per a la tramitació d'aquesta sol·licitud acompanyar a la mateixa justificant acreditatiu d'haver ingressat 
els drets que fixe l'Ordenança Fiscal en vigor.   

   1.  Qualsevol altra sol·licitud relacionada amb el Cementeri Municipal que no figure en este model, podrà formular-se en 
qualsevol altre que cumplisca les característiques exigides per l'art. 70 de la Llei 30/92 de 26 de novembre.

ALTRES

   1.   Dades i signatura del sol·licitant. 
   2.   Dades de la persona a la que es representa (si és el cas). 
   3.   Identificació del nínxol del qual es sol·licita el servei corresponent (Número, tram i pati).



INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org   Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Gestió del cementeri municipal. 
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es  realitza en 
interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú i la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca 
normativa legal que ho empare.  

Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades 
personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al 
tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional". 

Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6 

  

 INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      

Ajuntament de Cocentaina
Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     

SÍ NO
Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades de la persona 
sol·licitant/representant que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i 
plataformes d'intermediació de dades.

Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 


EXPOSA: 
Que sol·licita autorització per als següents serveis del Cementeri Municipal: 
Sr./Sra.:
, major d'edat, amb DNI núm.:
veí/veïna de:
amb domicili a
núm.:
i telèfon:
, veí de
amb domicili a
i telèfon:
i DNI núm.:
 Nínxol núm.:  
 CESSIÓ DE NÍNXOL/COLUMBARI  
Pati:
Tram:
 LLOGUER DE NÍNXOL/COLUMBARI  
Pati:
Tram:
 Nínxol núm.:  
 INHUMACIÓ NÍNXOL/COLUMBARI  
Pati:
Tram:
 Nínxol núm.:  
 Difunt:  
TRASLLAT DE RESTES - PROVINENTS DE/ AMB DESTINACIÓ A - ALTRE CEMENTERI
Pati:
Tram:
 Nínxol núm.:  
Restes
Cementeri de Procedència/Destinació:
TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE
Pati:
Tram:
 Del Nínxol núm.:  
Restes:
Pati:
Tram:
Al Nínxol núm.:  
COL·LOCACIÓ/RETIRADA DE LÀPIDA
Pati:
Tram:
 Nínxol núm.:  
Restes
TRANSMISSIÓ DE DRETS SOBRE NÍNXOL
Pati:
Tram:
 Nínxol núm.:  
Que es done autorització per als serveis anomenats. 
SOL·LICITA:
Signatura de la persona sol·licitant:                                                                             Signatura de la persona representada:
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
 03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I  
Ajuntament de Cocentaina
Cocentaina,
 de
de 20
A la presentació d'aquesta sol·licitud s'expedirà Autorització Provisional per al la realització del Servei sol·licitat (excepte en el cas de la transmissió de drets sobre nínxols); posteriorment es remetrà a l'interessat Aprovació Definitiva d'aquesta autorització mitjançant Decret de l'Alcaldia.
El que li comuniquem als efectes d'allò que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 4/99, que modifica la Llei 30/92, de 26 de novembre, Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
     CEMENTERI MUNICIPAL - Sol·licitud de Serveis  
 A favor de:
Tot això sense perjudici què la persona responsable d'aquest departament, a la vista de la documentació presentada, crega convenient que siga completada amb l'aportació de noves dades o bé que la persona sol·licitant vulga afegir qualsevol altra 	que considere oportuna al realitzar la seua petició.
Ajuntament de Cocentaina
Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     
DOCUMENTACIÓ I REQUISITS NECESSÀRIS PER A LA SOL·LICITUD DE SERVEIS DEL CEMENTERI MUNICIPAL
AMB CARÀCTER GENERAL (en totes les sol·licituds)
   1.   D'acord amb la legislació vigent en la matèria (Reglament que regula les pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana - Decret 39/2005, de 25 de febrer), les inhumacions es portaran a terme una vegada transcorregudes 24 h del decés i abans de les 48 h, a excepció del que s'assenyala en l'article 12.2 del Decret nomenat, en nínxols que en aquest moment es troben buits o en nínxols que es troben ocupats no s'haja realitzat cap inhumació durant els 5 anys anteriors a la data actual. Tant els encarregats del Cementeri Municipal com el sol·licitant són sabedors, en aquest acte, de que l'autorització provisional que s'expedix està condicionada sempre al compliment d'aquests terminis i per això fora dels mateixos i no es pot realitzar la inhumació.
   2.  Llicència per donar sepultura cumplimentada pel Registre Civil del Jujat corresponent (Original).
   3.  En cas què les restes hagen sigut encinerades justificant expedit per l'empresa que haja realitzat la incineració (Original).
  4.  Quan la inhumació es porte a terme en un nínxol ocupat i el sol·licitant no siga el titular del mateix, autorització signada pel familiar que en eixe moment es manifieste actual titular dels drets sobre el nínxol.
INHUMACIÓ EN NÍXOL/COLUMBARI
TRASLLAT DE RESTES (DINS DEL RECINTE, A ALTRE CEMENTERI O INHUMACIÓ DE RESTES PROVINENTS D'ALTRE CEMENTERI)
   1.  Autorització de la/les persona/es titular/s dels drets sobre els nínxols del Cementeri Municipal entre els que va a realitzar-se el trasllat si són diferents del sol·licitant.
  2. Autorització per al trasllat de les restes expedida pel Servei Territorial de la Conselleria de Sanitat. Tant les persones encarregades del Cementeri Municipal com la persona sol·licitant són sabedores, en aquest acte, que aquesta autorització és imprescindible per a poder realitzar qualsevol trasllat de restes, d'acord amb el que establix el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
   3. La persona sol·licitant de qualsevol trasllat de restes, ja siga dins del recinte o a altre Cementeri, és sabedora, en aquest acte, qué l'Ordenança Fiscal actualment en vigor estableix que quan un nínxol es quede buit, la seus propietat revertirà a l'Ajuntament.
   4. Quan el trasllat es faça del Cementeri Municipal a altre o viceversa la persona sol·licitant haurà d'informar de la data en la que vaja a fer-se el mateix, d'acord amb aquest Ajuntament i amb el Cementeri de la destinació o procedència. Així mateix, en aquest acte, declara ser sabedora de qué, d'acord amb el que s'estableix per la legislació vigent ja esmentada, el trasllat de restes cadavèrics haurà de portar-se a terme en vehícle autoritzat a tal efecte i amb les condicions que especifica el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
COL·LOCACIÓ I/O RETIRADA DE LÀPIDES
   1.  La persona sol·licitant d'aquestos serveis especificarà si els mateixos van a portar-se a terme per persones ocupades municipals o per persona professional autoritzada. No s'expediran autoritzacions per a realitzar aquestos treballs per a persones particulars.
TRANSMISSIÓ DE DRETS SOBRE NINXOL
   1. La persona sol·licitant a banda de fer constar el seu parentesc o relació amb la persona titular anterior i/o persones inhumades en el nínxol aportarà declaració, degudament cumplimentada, de la possessió actual dels drets sobre el nínxol.
     2.  És imprescindible per a la tramitació d'aquesta sol·licitud acompanyar a la mateixa justificant acreditatiu d'haver ingressat els drets que fixe l'Ordenança Fiscal en vigor.   
   1.  Qualsevol altra sol·licitud relacionada amb el Cementeri Municipal que no figure en este model, podrà formular-se en qualsevol altre que cumplisca les característiques exigides per l'art. 70 de la Llei 30/92 de 26 de novembre.
ALTRES
   1.   Dades i signatura del sol·licitant.
   2.   Dades de la persona a la que es representa (si és el cas).
   3.   Identificació del nínxol del qual es sol·licita el servei corresponent (Número, tram i pati).
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org   Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Gestió del cementeri municipal.
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es  realitza en interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú i la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca normativa legal que ho empare. 
Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6
 
 INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
Ajuntament de Cocentaina
Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     
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SÍ
NO
Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades de la persona sol·licitant/representant que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades.
Signatura:
A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 
8.0.1291.1.339988.308172
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