RECULL DE MODELS
En aquest recull figuren alguns models de reglament del servei de cementiri, de serveis funeraris
i d’ordenances fiscals que regulen les taxes del servei de cementiri, així com d’altres d’índole
diversa que s’aniran incorporant en endavant, tant d’elaboració pròpia com pertanyents a altres
administracions locals, els quals s’han seleccionat tenint en compte la claredat en la redacció i la
qualitat regulatòria.
a) Reglament del servei de cementiri
- Reglament del servei de cementiri, de la Diputació de Girona. (Elaboració pròpia.
Actualitzat el juny de 2019)
<http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/4992/5133/Reglament_del_servei_de_ce
mentiri__de_la_Diputacio_de_Girona_elaboracio_propia.docx>
-

Reglament tipus de règim interior del cementiri, de la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies (FEMP)
<http://femp.femp.es/files/566-971archivo/REGLAMENTO%20CEMENTERIO%20_final_.pdf>

-

Reglament dels cementiris de la Vall de Bianya (BOP 249, de 31/12/2012, p. 123-128)
<https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2012/249/2012249014659.pdf>

-

Reglament del cementiri municipal de Banyoles(BOP 110, de 7/6/2013)
<https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2013/110/201311006518.pdf>

-

Reglament de règim interior del cementiri municipal de Ripoll (BOP 36, de 20/2/2018)
<https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/36/20183601371.pdf>

b) Ordenança fiscal de la taxa de cementiri
- Ordenança fiscal n. 26, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de cementiri,
de la Diputació de Barcelona
<https://www.diba.cat/web/normativa/ordfiscals/default>
-

Ordenança fiscal n. 23, reguladora del servei de cementiris, de l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt
<http://www.vilassardedalt.org/ARXIUS/2017/Documents/ordenances/ordenancesOK/0
23_2017_Taxa_Serveis_Cementiri.pdf>

-

Ordenança fiscal n. 15, reguladora de la taxa per servei de cementiri i per manteniment
de les instal·lacions, de l’Ajuntament de la Vall de Bianya
<http://www.ajuntament.valldebianya.org/FitxersWeb/91585/Ordenan%C3%A7a%20fis
cal%20n%C3%BAm.15.pdf>

-

Ordenança fiscal n. 13, reguladora de la taxa pel servei de cementiri municipal, serveis
funeraris i autorització o concessió de sepultures, de l’Ajuntament de Banyoles, p. 112113
<https://seu.banyoles.cat/Ordenances%20Fiscals%202017.pdf>

-

Ordenança n. 12, reguladora de la taxa de cementiri municipal, de l’Ajuntament de
Ripoll, p. 109-114
<https://seu-e.cat/documents/4735754/0/ORDENANCES+FISCALS+2017++TEXT+%C3%8DNTEGRE/337bd1de-b3d7-48f8-8737-d33ef3d467d4>

c) Reglament de serveis funeraris

-

Ordenança general de serveis funeraris de l’Ajuntament de Banyoles (BOP 110, de 9
de juny de 2016, p. 29-44)
<https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/110/201611004750.pdf>

-

Ordenança de serveis funeraris de Barcelona (BOP de 5 de desembre de 2017)
<https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023457.pdf&1>

-

Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de
Girona, de l’Ajuntament de Girona (BOP n. 100, de 25 de maig de 2017)
<https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2017/100/201710004223.pdf>

-

Ordenança general dels serveis funeraris de l’Ajuntament de Salt (BOP n. 234, de
9/12/2016) <https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/234/2016234010133.pdf>

