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Art. Be. E1s ca{}avers i nespnllcs ahandonades 
a J'atenció nntniú pa.J.s, així <:om els d·'entet'raments 
ti~ hcheficenoia envers els quals no hi ltagi ca¡p 
soHi<~it11d familiar ui reclamació, po:d.ran ésser in
einerats 11'ofki, mi.tjanl$ant J'cx.potliont adient. 

AUTORITZACló DEL SERVE! 

Art. 9.i! l. El Servei Municipad de Pompes Fú
nchrcs, una voJta instTuit l'cxpedient cspeci31} in<li
vi.dua'litzat amb •tott>Js aes tpreeisions obli.ga.f.Or'ies l 
discreoiaual~ el remetra tolt ecguit ·a laJ Unitat 
O,perativa de Cementiri's .per a •]a pro:posta .d'auto
ritzaciiJ -de servei. 

2. Cap ! c rc trc sera acceptat en el Sorveil\{uni
d pa-l de Pompos Fúnebres scmsc J'autori-tzació 00• 

rre'sponent. 

3. :La Unitat Operativa de Cementir~ cO'Il'luni
cara al Servc i ·Municipal de Pompes Fúnebres la 
rCSO:lució ad<llpta<da, de la qual cnv•iara c~¡)ia a l'En
carregat ddl Fom cremaitori 'O'rdcnant :la presta.ció 
del servei e n cls termes oorrc re tats en la mentada 
relso lució. 

OONTRACTA()Ió DEL SERVEI 

Art. 10. 1. La soHiei·tud del servei de crema· 
ció ser:t ;prestada davant el Scrrvei Muni~ipal de 
Pompe's Fúne bres, el .quall, d~rt!s de comprovar 
que l'expedicmt ue soHicitud reuneix t0ct.-; .,]s requi
sits anterionnent assenyallats, hi u.nira iJ.a: d!iligen· 
citt de ~ont:ractació .del servei i hau.ra lde :tramitar. 
lo, recaJptant, e n el ;m¡>Osit de l'a<rtiéle 4t., paragraf 
2, autoritza!CÍÓ de .la Conselleria de Sanitat de la 
GeneralitJ~t. 

2. En l'aHudida di<li.gimcia d e oontr~ct~ió del 
scrvei, ·independentmcn.t .dels aspectes genera<ls de 
lliurc elocció .per .part deis falmiliars o parents pe
ticionaris, ~'bi h aura :de .:-..oncretar: 

a) d'CSig d'in·bumalció .J.e •les cendres en un 11oc 
detcnninat dd rnateix Cerncotiri; 

h) nrodel d ' urna, vas o recipient elegit; 
e) d'Cclaracíó de la v~untat famiJ.iar de fer-se 

cirrec de les cendres en .dl -qua1l e>a's hauran de m.a
nifestar.Ja en soHici.tar el serve i. 

En cas d'estimar-se la •petició, el familiar o .pa
rent més caracteritzat, haura de >Subscriure en cl 
moment oportú el corres.ponent document de re
cepció. 

RE.AoLITZACió DEL SERVE! 

Art. 11. l. L'Encarregat del For.n crematori 
aroarad1 l'ordre de crcmació rcbuda segons el pa
ragraf 4 de l'al't;. 9 .. e a:mh ·la documenta~ió del fe
retrc que li lliurara el Serve.i Muni-oipa1 . de Pom
pes Fúnebres, on h quai 1ha de oonsmr ~l nom i 
oognoms de b persona f ina-da, ha'VcnN;oe d 'assegu
rar -de J.a '€eva identifi~aoió aixi com de la con'fo'l'· 
m.itat de la volun.tat ·dcls fanüiiars d·el diíunt, si hi 
fossin .prescnts-, com a última comprOlVació, wbans 
de !procedir al .procéls crematori. 

2. Cada ferctre, donat l'C$1Dent que requcreix 
ll() barrejar les cendres, ha -d'ésser inciner·at sepa. 
r adame.nt. 

3. Una ,·egada que cl f cr ctn:, proveida la nc
(:-essaria autorització per a incinerar i a~ou·rada b 
S<~va idcntificrució, hagi esta<t 11ituat en e1 Forn, no 
sera t:o'Ca·t, interferit ni en s•:ril mogut - excoptc 
per <mire jud'i<:ia~"- fins qtu: es (~m:plcti d protts 
d ' in<:incració. 

4. Acabada •la crem.ac ió, ! es cendres resultants 
seran recollidcs amh 3.-a maj<Yr cura i dipositades im
medi atameu t, d' aoord amb l es normcs rcbudes, en 

· l'urna o vas olcgit J>Cr a· l'a scva in!lmma<>ió, trasllat 
o Uiurament a b faniHia. EJ J'C<:~J)icnt ostentara la 
inscripoió aldequada. 

S. Elt rasllat ·de les ccnd.res .i d seu ulterio1· di
posit no requereix e...ap 'CODtrdl sanitari. (Art. 53 
del Reglan1cnt de PoHcia Sanitñria Mortuoria). 

Art. 12. ·P cr Ja .prcstació dcl. scrvei s'ap1i!caran 
les tariiÍes cstabJ·crtcs en !t'Ordenan~a Fiscal vigeut 
sobre }a mate ria. 

REGISTRE D'INCINERAICfONS 

Art. 13. .VEncarreg~·t -d'ol F orn oremator·i cur
~<aora a 'la Ucitat Opera·ti1va de Cem.entiris el comu
nicat coorCS!p10ncnt a.} -comp1irucút .de cada ordrc ¡·c
buda i •portara un llrhrc de Rc~,oistre on inscriura 
totcs •J.cs incineracions .d1.1tes a efeote, .am·b i es .da
dos de la pe!'Wna incinerad'a, data i hora tde la rea
htzadó i subsegücnt situ®ió de ~~ cen.dres; indi
cant ellloc del mat.ei.x Cemcntiri en que haguessin 
estat inhumaJd'es o •la circums timcia d'haver ce-tat 
t:raS'lla-da·des a un altre C•-:mentiri, o lliura,des a 'la 
familia·, ·ha·vent de comtar, en el darrer cas, el! rebwt 
de !les !Cendres amh Ja firma .de la· persona autorit
zada 'pcr a fer-ho. Tamhé es C'Onmnicaranc a ia Con
selleria de Sanitat <de ·l'a Genera!litat de Catalunya 
les dades del Llibre Registre, en a.a data· en que 
s'hi practlquin les anotacions correspon('..nt.S. (Art. 
6C. ~) Re~arrncrit de Policia San'itaria ·M<>rtuoria) . 

ARXIU D'EXPEDIENTS 

Art. 14. Tots els extpedients -en eds qua'ls figu
raran les soHicituds, certifica·ciorts, .J.edl:aracion~ i 
restants -dili.geo~iels concernenllS ca·da incineració, 
adhue el Comunicat de 'l'Encarregat dcl Forn cre
matot<i referent a oada servei efootu.a.t- seran a~:u
radament arxivats per rla Unita.t Operativa de Ce
mentiris, or1ienats numericament i am.h la inscri·p
ció d€11 nom i cognoms .de ola rpe.l'\SQna a que es re· 
fcrcix. 

R!EGLAM·ENT DEI.S CONS\E1LLS MUNIO:f.PA·LS 
DE DISTRICTE 

(Aprovat pel CoJ:l,Sdll •P•lenari el 20 de mar~ 
·de 1981 i vigcnt a partir de(! 128 de mar~ de 
1982). 

(Nova redaoció) 

Art. 16,2. S'entcndra constitu'it e l P>le del Con
sell quan hi a·ssisteiXli el Presidcnt i un ·ter~ deis 
seus memkes. 

Bis aoo·rds i dcd sions del PJ.e del 'Consell n eces:
sitM'an per a ésser valids, l'havcr e&tat adoptats 
per majoria simt,;lc .de!la rnomh.res ¡>resentats. E o 
el cas d'empat decidh-a e;l vot de} Pre.si·dent. Ets 
memlbres del<; Co.nsells podran ·abst cnir-se de votar. 


