EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es

CAMBIO DE TITULARIDADE DA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA NO CEMITERIO MUNICIPAL
Don/Dona

con DNI n.º

para os efectos de notificación na rúa

, enderezo
nº

localidade

, provincia

, piso

e con teléfono

,
.

E na súa representación:
Don/Dona

con DNI n.º

para os efectos de notificación na rúa

, enderezo
nº

localidade

, provincia

, piso

e con teléfono

,
.

EXPÓN:
Que D./Dna.
é titular da seguinte concesión no CEMITERIO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DE VIVEIRO:
Sepultura: Cadro:
Nicho:

Fila:

Número:

Grupo:

Cadro:

Fila:

Números:

Que D./Dna.

faleceu en data

Que D./Dna.

na súa condición de

SOLICITA:
O cambio de titularidade do/da NICHO

arriba indicado a nome de:

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia autenticada do D.N.I. (Titular que solicita o cambio) e fotocopia do DNI de todas as persoas que asinen o documento.
Título da Concesión Administrativa orixinal (sepultura/nichos) ou, no seu defecto, duplicado expedido a estes efectos pola
administración municipal.
Certificado de defunción do/s titular/es da concesión (e do cónxuxe se fora o caso).
Copia autenticada do testamento do concesionario ou declaración de herdeiros.
Copia simple do testamento e certificación de derradeiras vontades.
Declaración de herdeiros ab intestato, no seu caso.
Acta matrimonial ou fotocopia do libro de familia do titular da concesión. Relación da árbore xenealóxica.
No caso de que sexan varios os herdeiros achegarase a comunicación escrita de cal será o que acceda á condición de titular e o
consentimento de designación do cambio de titularidade.
Outros:

En Viveiro,

de

de 20

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO.De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o
consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@viveiro.es

EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es

Artigo 43º.- 1.- Ocorrido o falecemento do titular, a concesión administrativa poderá pasar a aquel que posúa os
dereitos sucesorios, quen deberá, no prazo de DOUS ANOS dende o óbito, solicita-lo cambio de titularidade ó seu
favor.
No caso de que sexan varios os herdeiros, estes, trala acreditación previa desta condición, terán que comunicar
por escrito, neste mesmo prazo, cal será o que acceda á condición de titular, quen, así mesmo, xuntará a
correspondente solicitude.
No suposto de que a familia do falecido estea tramitando a declaración de herdeiros ab intestato, substituirase a
solicitude de cambio de titularidade por unha comunicación desta circunstancia. Neste caso, o prazo da solicitude será
de DOUS ANOS a contar desde a data de declaración de herdeiros.

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o
consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@viveiro.es
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ÁRBORE XENEALÓXICA
Titular
Titular

Cónxuxe
Cónxuxe

Fillo/aeecónxuxe
cónxuxe
Fillo/a

Netos/as
Netos/as

Fillo/aeecónxuxe
cónxuxe
Fillo/a

Fillo/aeecónxuxe
cónxuxe
Fillo/a

Netos/as
Netos/as

Netos/as
Netos/as

Fillo/aeecónxuxe
cónxuxe
Fillo/a

Netos/as
Netos/as
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Os

abaixo

asinantes,

todos

eles

membros

da

comunidade

hereditaria

de

D./Dª.

, prestan a súa conformidade ó cambio de titularidade da
unidade de enterramento Grupo

, Cadro

, a favor de D./Dª.

, Fila

, Números

, de conformidade co dis-

posto no artigo 43º -1 do vixente regulamento de Cemiterio.

APELIDOS E NOME

DNI

En Viveiro,

SINATURA

de

de 20

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o
consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@viveiro.es

