Annex a
la sol·licitud

de recursos del Pla de Serveis d’Assistència als Municipis
per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris

1. Dades del cementiri
Nom del cementiri
Ubicació/Adreça
Titularitat
Municipal
No municipal
Propietat de
Altres dades
(indiqueu si existeix conveni, cessió de gestió, etc.)
Gestió del cementiri
Municipal, gestió directa
Municipal, gestió indirecta. Nom de l’empresa que el gestiona
Any de construcció del cementiri Després de 1990
Ha sofert ampliacions?
No
Sí, l’any
Superfícies del cementiri
Edificats
Urbanitzats
Total
Descripció breu de les característiques de l’entorn del cementiri:
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En el cas de necessitat, es podria ampliar?
No
Sí
Hi ha elements catalogats?
No
Sí. Indiqueu-ne el nombre
El cementiri és accessible per a persones amb mobilitat reuïda?
No
Sí
El cementiri disposa d’ossera general (fossa comuna)?
No
Sí
El cementiri disposa de serveis higiènics (banys)?
No
Sí
SÍ, de banys adaptats
Respecte a la normativa, disposeu de:
Reglament/Ordenança reguladora del cementiri. Data de publicació al BOPG
Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal. Data de publicació al BOPG
Ordenança reguladora o reglament dels serveis funeraris. Data de publicació al BOPG
Indicació del personal adscrit o que gestiona el cementiri (nom i càrrec):

Arribada de xarxes de serveis al cementiri.
Aigua

Gas

Electricitat

Clavegueram

Altres
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2. Dades de les unitats d’enterrament
Nombre d’unitats d’enterrament:
Nombre total

Tipus

Disponibilitat1

Nínxols

0

0

Tombes

0

0

Columbaris

0

0

Altres:

0

0

Total

0

0

Hi ha unitats d’enterrament en estat ruïnós, malmeses o que no compleixin les mesures mínimes establertes?
No
Sí. Indiqueu-ne el nombre
Es disposa d’un llibre de registre del cementiri?
No
Sí

En format paper
En format digital

En cas de disposar-ne, està actualitzat?
No
Sí
L’ajuntament té Registre d’Activitats de Tractament (RAT)?
No
Sí. Indiqueu-ne l'URL
El tractament relatiu a la gestió de la titularitat dels drets funeraris, sepultures, enterraments, exhumacions i trasllats consta
inscrit al Registre d'Activitat de Tractament (RAT) de l'Ajuntament?
No
Sí
Observacions en relació amb el registre de difunts i titulars:

1

S'ha d'indicar el nombre d'unitats d'enterrament disponibles (exacte o aproximat) considerant que són les que

no contenen difunts i estan lliures de concessió.
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3. Autovaloració
Descriviu l’estat actual i la problemàtica més significativa del cementiri.

Valoració de la problemàtica concreta.
Molt urgent
Prioritària
No urgent
Indicació dels motius d’aquesta valoració:

NOTA
Perquè sigui vàlida la documentació annexa, s’ha de trametre adjunta a la sol·licitud de serveis d’assistència als
municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris corresponent.

Signatura
r de l’alcalde/essa.
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