
 

    

 

Especificacions de la documentació a aportar 

En cas que la persona titular de la sepultura sol·liciti la inhumació 

- DNI/NIE de la persona titular de la sepultura. 

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

- Certificació mèdica de defunció de la persona a inhumar. 

- Llicència per a donar sepultura emesa pel Registre Civil o jutjat competent. 

- Certificat d’incineració del crematori en cas d’inhumació de cendres. 

En cas que la persona sol·licitant de la inhumació no sigui la persona titular de la sepultura 
i aquesta sigui viva 

- DNI/NIE de la persona que sol·licita la inhumació. 

- Autorització de la persona titular de la sepultura per poder duu a terme la inhumació a la 
sepultura. 

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

- Certificació mèdica de defunció de la persona a inhumar. 

- Llicència per a donar sepultura emesa pel Registre Civil o jutjat competent. 

- Certificat d’incineració del crematori en cas d’inhumació de cendres. 

En cas que s’hagi d’inhumar a la persona titular de la sepultura o bé a una altra persona si 
la persona titular és difunta: 

 - DNI/NIE de la persona que sol·licita la inhumació. 

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

- Certificació mèdica de defunció de la persona a inhumar. 

- Si la persona titular és difunta, partida literal de defunció de la persona titular del dret funerari o 
document que justifiqui que és difunt. 

- Llicència per a donar sepultura emesa pel Registre Civil o jutjat competent. 

- Certificat d’incineració del crematori en cas d’inhumació de cendres. 

Inhumació gratuïta o bonificada 

- DNI/NIE de la persona que sol·licita la inhumació. 

- Certificació mèdica de defunció de la persona a inhumar. 

- Llicència per a donar sepultura emesa pel Registre Civil o jutjat competent. 

- Informe emès per Serveis Socials. 

Inhumació de restes humanes: 

- Informe emès pel centre hospitalari en el qual es farà constar la peça i el nom de la persona a qui 
pertanyi la resta humana. Si procedeixen de centres d’investigació o universitats només serà 
necessària la manifestació de l’òrgan competent d’aquell centre en aquest sentit. 
- En cas d’incineració de les restes humanes, certificat del crematori. 


