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Què és SINERA?

Què Oferim?

Mutualitat Veïnal Sinera, és una mutualitat
veïnal privada, sense afany de lucre i de tipus
associatiu, que actua sota els principis de la
democràcia i la solidaritat.

Servei d’enterrament

La mutualitat va néixer de l’experiència dels grups
d’enterrament existents en diferents associacions
veïnals de Catalunya. Aquests grups, de caràcter
solidari, tenien com objectiu cobrir les despeses
generades en l’enterrament d’un veí o veïna entre
tots els membres de l’entitat.
Sinera es va constituir al novembre de 1994, sota
l’impuls dels seus fundadors i socis protectors: la
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC), la Federació Comarcal del Baix
Llobregat, la FAV de Barcelona i la FAV de
L’Hospitalet.
Actualment col·laboren a la mutualitat més de 140
associacions veïnals de tot Catalunya, i compta amb
més de 57.000 persones protegides per tot el
territori.
La nostra activitat està marcada pel compromís, la
responsabilitat i la participació activa del veïnat
vinculat a la gestió de les associacions. Pensem que
el moviment veïnal s’ha de potenciar com a eix
fonamental en la vertebració dels nostres barris.
Gestionem serveis bàsics eficaçment, des de
l’economia social, demostrant que és possible
oferir qualitat a preus molt raonables.

Sinera es fa càrrec de les despeses que originen la
tramitació i organització de l’enterrament dels
seus associats.
Inclou entre d’altres, sarcòfag, cotxe fúnebre,
cotxe acompanyants, corona de flors, recordatoris,
lloguer del nínxol amb un màxim de 5 anys, sala
de vetlla i servei d’incineració i repatriació.

Servei d’assistència jurídica
a la defunció
Comprèn les despeses que originen els tràmits
administratius, judicials o extrajudicials, produïts
com a conseqüència de la defunció i inclou entre
d’altres la sol·licitud de certificats de defunció,
sol·licitud de la pensió de viduïtat, subrogació de
l’habitatge de lloguer, sol·licitud certificat d’actes
d’últimes voluntats, declaració d’hereus abintestat,
tràmits d’acceptació d’herència, pel pagament de
l’impost de societats i davant el Registre de la
propietat.

Un servei integral
Pensa en tu i en el teu futur, participant des d’avui.

Formar part de
Sinera és molt fàcil
Fes-te soci
d’una associació de veïns
que col·labori amb Sinera
i beneficia’t dels avantatges de
participar en el moviment veïnal.

Apropa’t a la teva associació de veïns.

