AJUNTAMENT DEL MASNOU

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

APROVAT PER L'AJUNTAMENT EL DIA 28 DE MAIG DEL 1982

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
PREÀMBUL.L'actual Cementiri de la Vila del Masnou, lloc sagrat on reposen les despulles
dels que el varen escollir per a son etern descans, fou construït l'any 1868 per tal de
substituir l'antic i va ésser aprovat el seu emplaçament i construcció per RR.OO de 16
d'octubre de 1867 i el 13 d'agost de 1868.
Es va començar l'edificació mitjançant donatius de caràcter particular, i s'ha
anat urbanitzant i mantenint fins ara, part amb els seus mateixos ingressos i part amb
cabals del pressupost municipal.
Així es troba confiada la seva administració, higiene i policia a l'Ajuntament;
anant a càrrec seu la construcció de sepulcres de tota mena, l'obertura de fosses,
l'ornament conservació i l'alineació de terrenys del seu interior per a construir panteons,
hipogeus i capelles sepulcrals, d'acord amb el pla general del Cementiri traçat per
l'Arquitecte del Municipi.
com que l'últim Reglament no s'havia modificat des del febrer de 1909, es fa
urgent i necessari llur adequació als temps actuals, donat el gran creixement demogràfic
de la vila i els canvis en els costums i les lleis experimentades en el transcurs d'aquest
llarg període.
TÍTOL-I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.El Cementiri Municipal del Masnou, és un servei públic, i l'administració,
direcció i manteniment correspon a l'Ajuntament, sense perjudici de la competència
atribuïda a aquesta matèria, els òrgans de la Generalitat de Catalunya o de l'Estat.
ARTICLE 2.En aquest Cementiri es donarà sepultura als cadàvers i despulles humanes,
sense discriminació de cap mena per raons de raça o religió, quan la mort tingui lloc en el
Municipi o es traslladin a ell, sempre que compleixin les disposicions vigents.
ARTICLE 3.Es de competència municipal:
a) Tenir cura, netejar i conservar el Cementiri i els seus accessos, en quant a
serveis generals. Seran a compte dels particulars, les millores dels nínxols i panteons que

tenen cedits, així com la conservació i manteniment dels elements d'embelliment
particularment introduïts.
b) concedir i reconèixer els drets per la inhumació de cadàvers i despulles
humanes en els nínxols construïts per l'Administració Municipal i en les parcel·les
concedides per a construir panteons.
c) Percebre drets i taxes per concessions i serveis municipals relacionats amb
aquest servei, d'acord a les Ordenances fiscals vigents a la data del servei.
d) Complir i fer complir la legislació sobre policia mortuòria i les mesures que
es dictin sobre aquesta matèria.
e) Portar el registre de concessions de sepultures, enterraments i trasllats de
despulles humanes.
T Í T O L - II
DE L'ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ
ARTICLE 4.La Corporació Municipal, crearà una Comissió Especial del Cementiri, per tal
de vetllar per l'Administració i conservació del Cementiri, així com el compliment del
present Reglament.
ARTICLE 5.L'esmentada Comissió Especial del Cementiri estarà constituïda per un
conseller de cadascuna de les àrees següents:
Urbanisme i Obres
Governació
Sanitat
Hisenda
i estarà presidida per l'Alcalde, o a qui aquest delegui, essent el Secretari el mateix de la
Corporació.
ARTICLE 6.A les oficines municipals i a càrrec del Secretari de l'Ajuntament es portaran els
llibres registres generals d'enterraments amb llurs respectius índex; els de recaptació per
conceptes d'ingressos del Cementiri i els de productes per concessions de solars i de
concessionaris en el mateix, siguin del caràcter que siguin, i tots aquells que siguin
necessaris per a un bon control i administració.

ARTICLE 7.La Comissió Especial del Cementiri, assumirà totes les propostes que calguin
fer a la Corporació sobre aquells assumptes no consignats en el present Reglament, que
es facin necessaris per a la bona marxa del Cementiri Municipal.
ARTICLE 8.A la Secretaria Municipal es formarà un Inventari de tots els mobles, aparells,
ferraments i materials de propietat del Municipi, que existeixin en el Cementiri, rectificantse i acondicionant-se a l'esmentat document, sempre que convingui.
ARTICLE 9.Els terrenys del Cementiri, s'entendran distribuïts en illes i solars tal com
apareixen en el pla general del Cementiri.
ARTICLE 10.Per obtenir un solar o un espai de terreny del Cementiri a les illes destinades
per a la construcció de panteons, caldrà solicitar-ho per escrit a l'Ajuntament, el qual previ
informe de la Comissió Especial del Cementiri, determinarà la procedència o no de la
concessió, l'emplaçament i les condicions d'acord amb el present Reglament i les
disposicions generals vigents.
ARTICLE 11.L'Ajuntament disposarà de nínxols construïts per a ús particular i en farà
concessió a qui ho demani per escrit o verbalment, per una durada màxima de cinquanta
anys, renovables indefinidament, per períodes d'igual temps amb subjecció a les
Ordenances fiscals vigents en cada moment.
ARTICLE 12.També es podran ocupar nínxols en forma d'arrendament, per cinc anys no
renovables. Si passat aquest període, es volgués la concessió del mateix nínxol per
cinquanta anys, caldrà abonar la quantitat tarifada en aquell moment de la qual se'n
deduirà l'import de l'arrendament anterior, pel que es consideraria feta la concessió des
de la data de la primera ocupació.
ARTICLE 13.En les concessions de solars i terrenys destinats a la construcció de panteons,
es considerarà tramès en principi perpètuament el dret funerari o de sepulcre. Si bé amb
subjecció a les prescripcions d'aquest Reglament i de les lleis i disposicions de caràcter
general, sense però que es pugui traspassar, ni s'entengui tramès el domini ple del
terreny.
ARTICLE 14.-

A fi de preservar el Dret Públic establert en l'article, anterior, els titulars de
concessions de panteons, estan obligats a l'actualització de llurs títols cada cinquanta
anys. En els casos que no es faci així i despès d'esgotats els procediments legals, es
consideraran caducats, i per tant l'Ajuntament recuperarà pel poble la construcció en
qüestió.
ARTICLE 15.D'acord amb el que disposa l'article anterior, tots aquells panteons que hagin estat
recuperats, l'Ajuntament previ informe de la Comissió Especial del Cementiri, optarà per:
a) Declarar-los d'interès públic, obligant-se a la seva conservació i acurat
manteniment.
b) Enderrocar-los, i concessionar novament el solar, previ trasllat de les
despulles a l'ossera de preservació.
T Í T O L - III
TITULARITAT, TRANSMISSIONS I PRESCRIPCIONS
ARTICLE 16.Podran ser titulars de concessions, tant les persones físiques com jurídiques
de caràcter benèfic o religiós, salvant els convenis que els interessats facin respecte dels
enterraments dintre de les prescripcions legals vigents.
ARTICLE 17.Solament es concediran i s'estendran títols contra la presentació de la
corresponent llicència d'enterrament, i per a la inhumació del cadàver a que es refereix
aquesta llicència, i també en cas de trasllat de despulles.
No es podrà fer cap concessió a la persona que ja sigui titular d'una altra.
ARTICLE 18.El que disposa l'article anterior, no tindrà efecte quan per l'ampliació del
Cementiri es compte entre els ingressos la concessió de nínxols nous, i el seu preu serà
el que marqui l'Ajuntament.
ARTICLE 19.Els drets sobre les concessions són transmissibles per actes "Intervius" i
"Mortis causa", amb les següents limitacions:

A) Intervius: Per manifestació del titular davant del Secretari de l'Ajuntament,
de trametre la titularitat de la concessió a familiars fins el 4rt. grau inclusiu. (cosins amb
cosins)
B) Mortis causa:
1) Per testament a l'hereu encara que no es mencioni expressament.
2) Per manifestació del titular, en document públic, davant del Secretari de
l'Ajuntament, o altre mitjà, de què és la seva voluntat que, a la seva mort, els drets passin
a persona determinada.
els drets:

3) A manca de transmissió de la forma anterior, es considerarà successor en
a) Si existeix més d'un fill, al de més edat qualsevol que sigui el seu sexe.
b) A manca de fills, la muller.

c) A manca de muller, el parent més pròxim fins el quart grau amb preferència
de la línia recta a la lateral i dins d'aquestes als descendents sobre als ascendents.
d) A manca de parents fins el quart grau, caducarà la concessió, i es procedeix
d'acord amb l'article 28 del present Reglament.
e) en els tres primers casos anteriors es podrà autoritzar la transmissió "Mortis
causa" a favor d'un hereu que no li correspongui per ordre de preferència, sempre que es
demostri documentalment la renúncia dels hereus preferents.
ARTICLE 20.No es veuran afectats per la declaració de caducitat senyalada en l'article 26
d'aquest Reglament, les sepultures corresponents a mosnovins declarats il·lustres per
l'Ajuntament Ple a proposta de la Comissió Especial del Cementiri.
ARTICLE 21.Quan s'extraviï algun títol de concessió s'estendrà un duplicat, prèvia sol·licitud
de qui es consideri concessionari i prèvia la instrucció del corresponent expedient, però
abans caldrà anunciar que s'ha extraviat, cridant a qui pugui considerar-se amb dret per a
què comparegui a al·legar i provar el dret que pugui tenir.
ARTICLE 22.Tota concessió i transmissió del dret funerari s'anotarà en el Registre General
del Cementiri, i es posarà en el títol l'oportuna nota de referència.
ARTICLE 23.-

En la transmissió i concessió del dret funerari, es respectaran les despulles que
hi hagi en el sepulcre, les quals només podran ser traslladades amb les condicions
estipulades en el present Reglament.
ARTICLE 24.Els cadàvers de persones beneficiàries de l'Assistència Social Municipal o
declarats desconeguts, seran enterrats als nínxols destinats a l'efecte, després de cinc
anys, les despulles seran traslladades a l'ossera comuna.
Si algú s'interessés per les despulles dels inhumats, d'acord amb aquest
article, podrà sol·licitat llur trasllat a un nínxol concessions d'acord amb les prescripcions
del present Reglament.
ARTICLE 25.Els drets de tenència i ocupació de nínxols i panteons s'extingeixen:
1) Per la defunció del titular sense deixar parents fins el quart grau ni haver
depositat el títol sobre els seus drets.
2) Per ignorar qui pugui ser el titular dels seus drets.
3) Per renúncia, cessió o alineació a favor de l'Ajuntament.
4) Per destrucció, trasllat del Cementiri o causa de força major no imputable a
l'Ajuntament o a tercers.
5) Per no actualitzar o renovar la concessió al cap de 50 anys.
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6) Per caducar el període d'arrendament d'acord amb el que disposa l'article
ARTICLE 26.-

La declaració de prescripció o caducitat dels drets per les causes determinades
en l'article anterior, tindran lloc mitjançant expedient, en el qual s'acreditarà la causa que
els dóna lloc, donant-se audiència a qualsevol interessat, cas d'ésser conegut o que
comparegués; exposant-se en els llocs de costum i publicant-se obligatòriament en el
Butlletí Oficial de la Provincia, de la Generalitat, en el Butlletí Municipal, i en un diari de
gran circulació dels editats a Barcelona, del requeriment corresponent.
ARTICLE 27.Declarada la prescripció o la caducitat, qualsevol interessat o familiar fins al
quart grau podr'a recuperar el dret mitjançant el pagament de les despeses que hagin
estat ocasionades i comprovar sempre que el nínxol o panteó no hagi estat adjudicat a un
altre titular.
ARTICLE 28.-

Una vegada extingits els drets sobre els nínxols o panteons, les despulles que
es trobin en el seu interior, seran traslladades amb el degut respecte a l'ossera o fossa
comú, i la resta, làpides, inscripcions, etc.., seran destruïdes o alienades, segons
procedeixi.
T Í T O L - III
DEL RÈGIM DE CONSTRUCCIONS
ARTICLE 29.La construcció de tota menade panteons, capelles sepulcres, etc.., es
subjectaran al que s'indica en el Pla General del Cementiri, respecte al perímetre i forma
que ha de tenir l'edificació en la superfície del sòl, en la de subsòl, i en les rasants i
dimensions de les voravies, i col·locació de reixats.
ARTICLE 30.Les construccions de nínxols es disposaran per l'Ajuntament previ informe de
la Comissió Especial del Cementiri, de conformitat amb el Pla General del Cementiri, i
sota la direcció del tècnics competents.
ARTICLE 31.Per edificar un panteó o qualsevol altre mena de mausoleu, haurà de presentar
el propietari del terreny a l'Ajuntament el disseny o plànols, els quals necessitaran
l'aprovació d'aquel i no podrà procedir-se a la construcció fins que s'hagi obtingut.
ARTICLE 32.Les edificacions en el Cementiri, hauran d'atendre's a les regles d'urbanització
aprovades per l'Ajuntament en acord de data 15 de febrer de l'any 1900, que son les que
segueixen:
1) Cada solar del Cementiri que s'adquireixi haurà de ser urbanitzat,
forçosament, dintre del termini d'un any, que començarà a transcórrer des del dia que
s'obtingui.
2) Aquesta urbanització consistirà independenment de la que convingui al
panteó, en voltar el terreny adquirit d'una voravia de mig metre d'ample, feta de rajoles
hidràuliques de granet de marbre blanc i negre i de vint-i-cinc centímetres cada rajola.
ARTICLE 33.Aquesta voravia es construirà sobre el terreny de l'adquirent i conforme a la
rasant que es senyali; excepte el costat que afronti amb algun passeig o camí principal de
la illa o secció que podrà establir-se en el terreny de propietat municipal.

En el subsòl tindrà el concessionari del solar el dret d'ocupar, per a les
construccions de sepulcres o tombes, tota l'àrea del terreny que poseeixi.
ARTICLE 34.Els obrers que treballin a l'interior del Cementiri es subjectaran a les regles de
policia vigent per al mateix, per tal que no en manqui el seu respecte i consideració.
ARTICLE 35.Els concessionaris de nínxols, panteons i qualsevol tipus de sepultura, estan
obligats a conservar-les en bon estat, tant d'obra com de pintura.
ARTICLE 36.Es podran col·locar làpides i inscripcions en tot tipus de sepultures, amb nom
de persones, famílies, entitats benéfiques i religioses, frases i epitafis, llur col·locació serà
autoritzada per l'Ajuntament previ informe de la Comissió Especial del Cementiri, que
podrà denegar-les, per causa de mal gust u ordre públic, sempre a càrrec del peticionari i
previ abonament de les corresponents taxes. Aquestes decisions seran inapel·lables.
T Í T O L - IV
DE LA POLICIA GENERAL DEL CEMENTIRI
ARTICLE 37.Es prohibeix l'entrada al Cementiri a la persona o persones que amb llur actitud
o amb llurs actes manifestin propòsits de trencar la tranquil·litat o el decor de lloc tan
digne de consideració.
ARTICLE 38.Els qui en el Cementiri causin desperfectes a les edificacions, passeigs o
plantacions; destorbin la pau de tan sagrat lloc, seran detinguts pels seus empleats i
posats a disposició de l'autoritat.
ARTICLE 39.Queda prohibida l'entrada a tota mena d'animals en el recinte interior del
Cementiri; escalar les tàpies o realitzar qualsevol mena de profanació, i permanèixer a
dintre durant la nit.

TÍTOL-V

INHUMACIONS, ESHUMACIONS I TRASLLATS
ARTICLE 40.Les inhumacions, eshumacions i trasllats de cadàvers i despulles, es regiran
per les normes dictades o que es dictin sobre la Policia Sanitària Mortuória.
ARTICLE 41.Per a tota inhumació en el Cementiri serà obligatori:
a) Cadàvers:
Llicència d'enterrament del corresponent registre civil o ordre del Jutje
competent, en els casos de no comptar amb llicència.
b) Despulles humanes:
Ordre d'autoritat o Jutje competent en la màteria. En ambdós casos es
presentarà el corresponent títol.
ARTICLE 42.Complert el que disposen els articles 40 i 41, l'Administració diligenciarà el t´tol
i aquest, en unió de l'ordre d'inhumació, seràdocument suficient per a la inhumació del
cadàver o despulles en el Cementiri.
L'Administració comunicarà per escrit a l'Encarregat del Cementiri el nom i
cognoms del difun, la data de defunció, la seva causa i el lloc on haurà de ser inhumat.
Aqueix tornarà el duplicat de l'anterior comunicació amb diligència del lloc d'inhumació.
ARTICLE 43.L'exhumació i trasllat de cadàvers requerirà la conformitat de l'Alcaldia i sempre
l'autorització de l'autoritat a qui estigui conferida la Policia Sanitària Mortuòria.
T Í T O L- VI
SERVEI DE MANTENIMENT
ARTICLE 44.L’Ajuntament concertarà els serveis de conservació i manteniment del
Cementiri, mitjançant un cocurs públic.
També es podrà crear la plaça deplantilla, conforme al procediment
administratiu municipal.

ARTICLE 45.Són obligacions del servei de manteniment del Cementiri:
a) Conservar la clau i obrir la porta del Cementiri, dintre dels horaris
assenyalats per l’ Ajuntament.
b) Vetllar pel bon ordre dins del recinte, i fer complir el que disposa el Títol- IV
del present Reglament en quant a la Policía General del Cementiri.
c) Tenir cura de la neteja del recinte, llur manteniment i conservació tant de la
jardineria com també dels materialsal seu càrrec, donant compte a
l’ Alcaldia de les necessitats i anomalies observades, per tenir el Cementiri
sempre en perfectes condicions.
d) Rebre els cadàvers i despulles que se li lliurin per a inhumar o vigilar que
aqueixes es realitzin en les condicions reglamentàries si es porta a cap per
tercers haver d’obrir amb l’antelació necessària el nínxol afectat, per
adequar-lo abans de la inhumació
e) Realitzar les operacions i treballs necessaris per a inhumar, eshumar, i
traslladar els cadàvers i despulles, tancament de les sepultures, col.locació
de làpides neteja del recinte, i de les obres d’enterrament i millora.
f) Assistir a les autòpsies que es practiquin per resolució judicial.
ARTICLE 46.Les fustes que siguin de fèretres que per raó de trasllats hagin sobrat, i
qualsevol objecte inútil que hagi servit pel cementiri, seran cremats periòdicament en el
lloc assenyalat.
ARTICLE 47.Es procurarà el major respecte pels cadàvers, així com que siguin posats amb
cura en el sepulcre, el qual quedarà perfectament tapat. El mateix respecte i
consideració es tindrà quan es traslladin d’una sepultura a l’altre o al’ossera comuna.
ARTICLE 48.El concessionari del servei de manteniment del Cementiri no podrà abandonar
per cap concepte llu responsabilitat, sense autorització de l’Ajuntament.
En cas d’absència per malaltia, vacances o força major, designarà el substitut
o substituts capacitats, que calguin, els quals hauran d’ésser acceptats per l’Alcaldia o
la seva delegació.
TITOL- VII
DIPÒSIT DE CADÀVERS, SALA D’AUTOPSIES I SERVEI DE VETLLA DE
CADÀVERS.

ARTICLE 49.Podràn utilitzar-se els habitacles frigorífics del Cementiri Municipal, per a
qualsevol difunt i per totes les causes de la mort.

ARTICLE 50.La Custodia de la sala d’Autopsies estarà a càrrec de la Policia Local, que en
registrarà l’entrada i sortida del cadàver e en donarà compte a les autoritats i serveis
municipals corresponents.
Els habitacles frigorífics estaran a càrrec de l’encarregat del Servei de
Manteniment i Conservació del Cementiri Municipal.
ARTICLE 51.A la sala d’autopsies hi seran practicades pel corresponent metge-forense
totes aquelles que li siguin ordenades per l’autoritat judicial, èssent ajudat en la seva
tasca pel personal ddel Servei de Manteniment del Cementiri.
ARTICLE 52.El servei de Manteniment del Cementiri tindrà especial cura en el manteniment,
neteja i conservació de l’habitacle destinat a dipòsit de cadàvers i de la Sala
d’Autòpsies així com també de tots els utensilis i materials de tot tipus corresponent a
aquests serveis.
ARTICLE 53.Per a les despeses ocasionades per la utilització dels habitacles frigorífics,
s’aplicaran les taxes que fixin les Ordenances Fiscals corresponents.
La utilització dels habitacles frigorífics seran gratuits per a totes les persones
que els utilitzin com a conseqüència d’una actuació judicial.
ARTICLE 54.La utilitazció del servei de vetlla de cadàvers es regularà pel Reglament
específicament aplicat al mateix.
TITOL- VIII
RÈGIM JURIDIC.
ARTICLE 55.Totes les qüestions que es plantegin sobre interpretació i aplicació d’aquest
regalament tindran caràcter Administratiu, èssent la jurisdicció contenciosaadministrativa la competent per reconèixer sobre els mateixos, llevat de les que es
plantegin sobre la propietat o possessió de drets entre particulars, que pel seu
caràcter civil, coneixerà la Jurisdicció Ordinària.

TITOL- IX
DELS ENTERRAMENTS A LA CAPELLA DEL CEMENTIRI
ARTICLE 56.Solament tenen dret a ésser enterrats a la Cripta de la Capella, els cadàvers
d’aquells veïns que constin empadronats a la Vila, i figurin en el corresponent Padró
de l’assistència social, el mateix que llurs families que també han de constar en
l’esmentat Padró, previ informe perceptiu del servei d’Assistència Social Municipal.
Quan la família d’algun dels afectats per aquest article, disposi d’una sepultura
per concessió municipal, sigui per herència, donació o trasllat s’entendrà que no té
dret a beneficiar-se d’aquesta disposició, sempre que hagi passat el termini legal que
permeti verificar l’enterrament en l’esmentada sepultura.
ARTICLE 57.Les autoritzacions pels enterraments a la Capella seran decidides per
l’Alcaldia, reunits els requisits estipulats en l’article anterior.ARTICLE 58.Els nínxols de la Capella seran numenats i registrats, d’acord amb les normes
generals del present Reglament.
ARTICLE 59.En cas d’extrema gravetat o força major, sempre que sigui expressament
declarat per l’Ajuntament en Ple Extraordinari a l’efecte, aquest podrà decidir
l’ocupació de les sepultures vacants de la Capella, per altres cadàvers no contemplats
entre els afectats pels articles anteriors.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.Tot el que no està previst en aquest Reglament s’estarà al que disposen les
Normes Vigents en cada moment, sobre Policia Sanitària Mortuòria i Règim Local.
Segona.nou.

Tot títol deteriorat podrà ser canviat previ pagament de les taxes per un altre de

Tercera.Aquest Ajuntament complirà, en els seus propis termes, les sentències que es
dictin pels Tribunals de Justícia sobre les qüestions regulades o derivades de
l’aplicació d’aquest Reglament.
Quarta.Les despulles procedents de sepultures, de tot tipus, amb títols atorgats en
propietat o perpetuïtat, d’acord amb els Reglaments anteriors al prsent, i que no hagin
estat actualitzats, passats cinquanta anys de la seva concessió, previs els tràmits
leglas corresponents, seran traslladades a l’ossari de preservació, quedant les
sepultures a disposició municipal, procedint-se d’acord amb l’article 15 del present
Reglament pel que fa als panteons, mausoleus i capelles sepulcrals, i declarant-se els
nínxols vacants, i disponibles de nova concessió o arrendament.
Cinquena.A fi de preservar el dret funerari atorgat perpètuament a les concessions
contemplades en l’article 13 del present Reglament, i per complir amb el que disposa
la disposició addicional quarta, l’Ajuntament estarà obligat a construir una ossera de
preservació, consistent amb el nombre que sigui necessari de nínxols de reduïdes
dimensions ( 40 x 60) on seran traslladades les despulles afectades, numerant-se i
registrant-se correctament per tenir coneixement exacte de a qui corresponen.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

Primera.Els títols actualment vigents hauran d’actualitzar-se.
L’actualització compendrà:
a) Posar el títol al dia, a nom d’un únic titular, passats 50 anys de llur
concessió.
b) El pagament de les taxes de conservació i manteniment corresponents als
últims cinc anys.
Segona.El procediment per a la regularització serà el següent:
a) Anuncis exposats en llocs de costum, amb publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, de la Generalitat, Butlletí Municipal, si existeix, i un diari de
la capital de la província de difusió general pel termini d’un mes.
b) Notificació individual en el cas de ser coneguda l’adreça del titular del
nínxol.

Tercera.Els títols no actualitzats quedaran anul.lats i passaran a disposició municipal
d’acord amb el que estableixen les disposicions addicionals, quarta i cinquena,
respectant en tot cas el termini determinat en el Reglament de Policia
Mortuòria des de l’últim enterrament efectuat.
Quarta.L’Ajuntament elaborarà un nou pla general del Cementiri, tenint en compte les
disposicions pel present Reglament, on s’incorporaran les reformes recentment
efectuades, de Sala d’autòpsies, dipòsit de cadàvers, serveis d’administració i
generals, velatori, i ossera de preservació, així com qualsevol altra realització
que s’observi en la realitat actual del Cementiri.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.Aquest Reglament deroga expressament qualsevol altre del mateix rang, així
com tots aquells acords municipals anteriors que s’oposin al seu compliment.
Segona.Aquest Reglament s’editarà en català i en castellà, en un mateix llibre, donantse un exemplar a cada ciutadà que sol.liciti una concessió, arrendament o renovació
dels títols de sepultures del Cementiri Municipal.
El Masnou, Maig del 1.982
LA COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ,

DILIGÈNCIA:
Perquè així consti, que el present Reglament ha estat aprovat per l’Ajuntament
Ple en sessió Ordinària celebrada el dia 28 de Maig del 1.982.
El Masnou, Maig del 1.982
EL SECRETARI

