Nota de premsa
Terrassa, 19 d’octubre de 2017

Funerària de Terrassa estrena nova oficina al centre
de la ciutat
El nou equipament permetrà a la ciutadania fer diverses gestions sense haver
de desplaçar-se al complex funerari

Funerària de Terrassa ha posat avui en marxa una nova oficina d’atenció al públic al
Centre per a facilitar l’accés de la ciutadania a les gestions amb aquesta empresa
municipal. El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha
visitat avui l’oficina amb motiu de la seva entrada en servei.
Amb aquesta mesura es dóna resposta a una demanda ciutadana. Moltes persones
usuàries de Funerària de Terrassa han expressat el seu desig de disposar d’una
alternativa cèntrica per fer tramitacions, sense haver de desplaçar-se al complex
funerari municipal, que es troba en la perifèria de la ciutat.
L’oficina està ubicada al carrer de Topete, número 7. S’ha triat aquesta ubicació per
la seva proximitat als centres sanitaris i sociosanitaris del Centre. Es tracta d’un local
amb una recepció, una sala d’atenció a les famílies i un tercer espai polivalent, a
més d’un lavabo. L’equipament incorpora diferents mesures per a garantir
l’accessibilitat: a l’entrada de l’oficina hi ha una rampa per facilitar l’accés a les
persones amb cadires de rodes i el lavabo és també adaptat.
L’oficina obrirà de dilluns a dissabte de 9.15 a 14 h i de 16 a 19 h. Els tràmits que
s’hi podran fer són els relacionats amb la gestió de la sepultura, amb el manteniment
i amb les taxes. Adjuntem llista completa dels tràmits disponibles:

Tràmits de la sepultura
Canvis de titularitat
Cessions de la titularitat
Duplicats de títols del nínxol
Nomenaments de beneficiaris
Pròrrogues de la concessió
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Manteniment de la sepultura
Pressupostos per arreglar nínxols, hipogeus, panteons, etc.
Venda de flor natural i/o artificial per catàleg
Contractació de neteges sepultures
Informació general de les sepultures
Venda d’elements d’ornamentació (fotoceràmiques, espelmes, etc.)
Tràmits relacionats amb les taxes de manteniment del cementiri
Pagaments
Domiciliacions
Sol·licitud de bonificacions

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

