AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Què fem?
Correspon a l’Ajuntament la instal·lació, el sosteniment i el règim i govern interior
del cementiri. De manera simplement enunciativa, no limitativa, li pertoquen:
a) Les tasques d’execució funerària, consistents en les inhumacions i les
exhumacions que es practiquin.
b) La disponibilitat, cura, neteja, manteniment, conservació i condicionament
del cementiri.
c) Atorgar les concessions de drets funeraris sobre parcel·les i sepultures.
d) La percepció dels drets i taxes que siguin procedents, segons les taxes que
estableixi l’ordenança fiscal vigent que reguli la matèria.
e) Disposar i actualitzar un llibre de registre de les sepultures.
f) El compliment de les mesures higièniques i sanitàries vigents o que puguin
entrar en vigor.
g) Establir l’horari, tant d’hivern com d’estiu, en què el cementiri ha d’estar
obert al públic.
h) El nomenament i altres actes referents al personal al servei del cementiri,
sense perjudici del que determina la disposició addicional segona d’aquest
Reglament.

A qui ens adrecem?
Al conjunt de la població.

Compromisos de qualitat
El cementiri municipal és un bé de domini públic afecte al servei públic, per la qual
cosa la gestió es basa en els principis d’inalienabilitat, inembargabilitat i
imprescriptibilitat, d’acord amb el que estableix la normativa local corresponent.
Regeixen també la gestió del cementiri els principis d’universalitat, beneficència,
accessibilitat, continuïtat, respecte al medi ambient i als drets de les persones
usuàries, inclosos el dret a la informació i a la llibertat religiosa.

Dades de contacte/ com accedir al servei
Atenció presencial: carrer Paret Nova, 14
Dilluns, dimecres i divendres: de 10h a 14h
Dimarts: atenció telefònica de 10h a 14h
Dijous: de 15h a 19h

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

Atenció telefònica: 972544005
Correu electrònic: ajuntament@massanet.org
Tràmits online:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/
24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=A24

Drets i deures dels usuaris
Deures:
•

•
•

Les persones que visitin el cementiri s’han de comportar amb el respecte
adequat al recinte i, a aquest efecte, no es permet cap acte que,
directament o indirectament, en suposi la profanació.
Els vehicles de qualsevol tipus no poden circular per dins dels recintes dels
cementiris sense prèvia autorització, a excepció dels propis del servei.
Es prohibeix l'entrada d'animals en els recintes dels cementiris.
S'exceptuen d'aquesta prohibició els gossos pigall, sempre que vagin
degudament identificats, estiguin realitzant la seva funció i compleixin les
condicions d'higiene i salubritat que fixa la legislació vigent.

Drets:
•

El dret funerari implica l’atribució a la persona titular de l'ús temporal exclusiu
de la sepultura assignada, en règim de concessió administrativa i previ pagament
dels preus que estableixi l’ordenança fiscal corresponent, amb la finalitat
d’inhumar cadàvers, cendres i restes cadavèriques, així com de realitzar tots els
serveis que preveu el reglament municipal del cementiri, durant el termini fixat
en el títol nominatiu que l’Ajuntament expedeixi a aquest efecte.

Queixes i suggeriments
Ens podeu fer arribar qualsevol queixa o suggeriment per millorar el servei per
telèfon, per correu electrònic o bé fent ús d’aquest formulari electrònic.

Reglamentació del servei
Feu clic aquí si voleu consultar el reglament del cementiri municipal.
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