
 

    

 

Especificacions de la documentació a aportar 

 

Exhumació de cadàver (per trasllat entre diferents cementiris o per incineració) 

- S’ha de tramitar a través d’una empresa funerària ja que requereix un tractament 
especial, com pot ser, canvi de fèretre, preparació de cadàver per metge/essa forense, 
etc... 

- DNI/NIE de la persona titular de la sepultura d’origen. 

- Autorització de la persona titular de la sepultura destí, en cas de trasllat a una sepultura 
dels Cementiris municipals de Girona o Cementiri Nou. Si es tracta de la mateixa persona 
titular de la sepultura d’origen no caldrà l’autorització.  

- Autorització d’exhumació de cadàver i trasllat de restes emesa pel departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. 

- Títol original del dret funerari de la sepultura d’origen. En cas de no disposar de títol 
caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

- Títol original del dret funerari de la sepultura destí, només en cas que es tracti d’una 
sepultura dels Cementiris municipals de Girona o Cementiri Nou. En cas de no disposar 
de títol caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

Exhumació de cadàver (per trasllat dins del mateix cementiri)  

- DNI/NIE de la persona titular de la sepultura d’origen. 

- Autorització de la persona titular de la sepultura destí. Si es tracta de la mateixa persona 
titular de la sepultura d’origen no caldrà l’autorització.  

- Títol original del dret funerari de la sepultura d’origen. En cas de no disposar de títol 
caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

- Títol original del dret funerari de la sepultura destí, només en cas que es tracti d’una 
sepultura dels Cementiris municipals de Girona o Cementiri Nou. En cas de no disposar 
de títol caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

Exhumació de restes cadavèriques (per trasllat entre diferents cementiris o per incineració)  

- DNI/NIE de la persona titular de la sepultura d’origen. 

- Autorització de la persona titular de la sepultura destí, en cas de trasllat a una sepultura 
dels Cementiris municipals de Girona o Cementiri Nou. Si es tracta de la mateixa persona 
titular de la sepultura d’origen no caldrà l’autorització.  

- Autorització d’exhumació de cadàver i trasllat de restes emesa pel departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. 

- Títol original del dret funerari de la sepultura d’origen. En cas de no disposar de títol 
caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

- Títol original del dret funerari de la sepultura destí, només en cas que es tracti d’una 
sepultura dels Cementiris municipals de Girona o Cementiri Nou. En cas de no disposar 
de títol caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

 

 

 



 

    

 

 

Exhumació de restes cadavèriques (per trasllat dins del mateix cementiri) 

- DNI/NIE de la persona titular de la sepultura d’origen. 

- Autorització de la persona titular de la sepultura destí. Si es tracta de la mateixa persona 
titular de la sepultura d’origen no caldrà l’autorització.  

- Títol original del dret funerari de la sepultura d’origen. En cas de no disposar de títol 
caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

- Títol original del dret funerari de la sepultura destí, només en cas que es tracti d’una 
sepultura dels Cementiris municipals de Girona o Cementiri Nou. En cas de no disposar 
de títol caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

Exhumació de cendres (per trasllat dins del mateix cementiri o bé entre diferents cementiris 
o altre lloc) 

- DNI/NIE de la persona titular de la sepultura d’origen. 

- Autorització de la persona titular de la sepultura destí, en cas de trasllat a una sepultura 
dels Cementiris municipals de Girona o Cementiri Nou. Si es tracta de la mateixa persona 
titular de la sepultura d’origen no caldrà l’autorització.  

- Títol original del dret funerari de la sepultura d’origen. En cas de no disposar de títol 
caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

- Títol original del dret funerari de la sepultura destí, només en cas que es tracti d’una 
sepultura dels Cementiris municipals de Girona o Cementiri Nou. En cas de no disposar 
de títol caldrà presentar una declaració de pèrdua o sostracció. 

 

 


