
 
    
 

 
 

OFICINA DE CEMENTIRIS MUNICIPALS DE FIGUERES 
RECONEIXEMENT DE SIGNATURA - CESSIÓ DE DRET FUNERARI A FAVOR DE L'AJUNTAMENT 

      
  Nínxol    
Departament  Cripta    
  Panteó  Pis  
  Columbari    

Referència sepultura        
Qui subscriu,             , major 
d'edat, domiciliat/da a            del municipi 
de          , amb NIF núm.       i 
telèfon      , en representació de  
               
 
CEDEIX I RENUNCIA a tots els drets sobre la sepultura amunt indicada a favor de l’Ajuntament de 
Figueres.  
 

 Manifesta que la sepultura es troba lliure de restes. 
 Manifesta que han transcorregut    anys des de la data de la darrera inhumació. 
 Que el trasllat de restes serà al seu càrrec. Si bé, és d’aplicació l’exempció de la taxa per trasllat de les 

restes que preveuen les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Figueres. 
Que el trasllat de les restes es farà a  
 

  Que renuncia a les restes i autoritza l'Ajuntament la retirada de les restes i el seu dipòsit als ninxols i/o 
altres que fan de fossa comuna 
 
Compareix igualment el titular de la sepultura on es farà el trasllat de les restes: 
              , major 
d'edat, domiciliat/da a            del municipi 
de           , amb NIF núm.      i 
telèfon      , en representació de  
          , que signa donant la conformitat. 
Figueres,      
 
El cedent El titular de la sepultura on es fa el trasllat Davant meu 

 
 
 

  

Signat:       Signat:       Personal Oficina cementiri 
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