D./ª _____________________________________________, con DNI nº ____________, con
domicilio en _________________________________, núm. ______, de
_______________________, teléfono _________________________, en representación de
_________________________________________________________________.
(Unha vez examinado o dorso da presente solicitude)
EXPOÑO:
Que habendo falecido D./ª _______________________________________ titular/es dos
Dereitos Funerarios correspondentes a/s sepultura/s nº _______________________, sita/s no
Cemiterio Municipal de ______________, e sendo herdeiro dos mesmos
D./ª____________________________________________________, segundo documentación
que se achega (poña un X segundo o caso):
CON HERDEIRO TESTAMENTARIO DESIGNADO
Título dos citados Dereitos Funerarios.
Certificación de Últimas Vontades e fotocopia do Testamento do titular falecido.
SEN HERDEIRO TESTAMENTARIO
Título dos citados Dereitos Funerarios
Declaración de herdeiros (NOTARIAL OU XUDICIAL) do titular dos Dereitos
Funerarios falecido.
Certificación de Últimas Vontades do titular falecido.
Fotocopia do Libro de Familia do titular falecido.
Escrito asinado por tódolos herdeiros do finado designando o novo titular.
SOLICITO:
Conforme ao disposto no artigo 43 do Regulamento dos Cemiterios Municipais do Concello de
Riveira, se expedida/n novo/s Títulos de Dereitos Funerarios no/s que se faga contar como
titular a D./ª _________________________________________, con DNI nº____________, e
domicilio en _______________________________, do Municipio de ____________________.

Riveira,

de

de 20

.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIVEIRA (A CORUÑA).
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 RIVEIRA, con
dirección en PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 - RIVEIRA (A CORUÑA); lopd@riveira.com. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE RIVEIRA é Servizos de Adaptación
Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@riveira.com. 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 RIVEIRA 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 y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@riveira.com.

ARTIGO 43 DO REGULAMENTO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS DO

CONCELLO DE RIVEIRA.
“Ó se produci-la morte do titular dun dereito funerario, terán dereito á
transmisión ó seu favor, por este orde, os herdeiros testamentarios, o cónxuxe
supervivente ou, se falta, as persoas ás que corresponda a sucesión intestada.
Para ilo deberán comparecer no Concello co título antigo e a documentación
xustificativa da transmisión.
Se o causante instituíra diversos herdeiros ou se non houbese cónxuxe
supervivente, e diversas persoas resultasen herdeiras do interesado, a
titularidade do dereito funerario será recoñecida a favor do coherdeiro que por
maioría designen os restantes, no prazo de tres meses a partir da morte do
causante ou da data en que sexa ditado o acto de declaración de herdeiros. Se
non fose posible a maioría, o dereito será recoñecido a favor do coherdeiro de
maior idade.”

