
I CONCELLO DE SOUTOMAIOR (PoNTEvEDRA)

REGULAI{ENTO DOS CEMITER]OS IIUNICIPAIS DE SOUTOüAIOR

CAPITIILO I

C0l'IPETENCIAS:

-1ñs
-@

ARTIGO Ls.- 0 Concello de Soutomaior, en
49 y '7O da vixente Lei Reguladora das Bases do
2 de Abril, do Regulamento de Policía Sanitaria
de Xullo de 1.974, Dec.eto r\e 2.263/74, aptoba
dos Cemite.ios ¡lunicipals.

virtude dos aitigos 25,
Réxime Local 7/1985, d€
e l,lortuoria de data 20
o Regulamento Interior

CAPITULO II

DO REXII'1E INTERIOR:

ARTIGo 2e.- Son propiedade do Conce]1o de Soutomaior os cemlterios
de Salgueirón (Arcade) e a súa aJ¡plj.ación (Cemiterio Novo de Arcade) e
o cemiterio de Soutomaior.

ARTIGO 3e.- A inspección r.tas deperdencias aó's cemiterios munrci-
pais comerá a cámego do Sr, Alcalde ou Concellal Delegado que se desi-
ñe prá estes meste.es,

ARTIGO 4s.- Sendo os cemiterios sitios destiñados o culto ós jrLor-
tos, prívase nestes fugares todo tlpo de actos que perturben o orde ou
sexan contrarios á moral e as boas costumes e que j-mpidan darlle os mes-
mos o respeto e vene.ación que se 1]es debe.

ARTIGO 54,- Os cemiterios poderán ser visitados polo púb1ico nos
dias e horas que se sinales polo Sr. Alca-Ide ou Concellal Delegado,

ARTIG0 6e.- 0s ceniterios serán atendidos polo persoat dos servi-
cios municipais que se desiñen ó efecto e que levará a cabo os cometidos
que se sinalen neste Regulanento sin que poida esixir cantidade algunha
polos se.vicios marcados no mesmo e que a Atcaldía lte ordée.

ARTIGO 7e,- Todo o que desexe poñer inscripcións, cruces ou apara-
tos en ca1qr.¡era nicho, solicitará permiso ó Concetlo, a fín de evitar
LóLloIo que desdiga oos respeLo e veneración.

ARTIGo as.- Queda privada a antrada de cans, cabalerÍas, ani,nais
de calquera clase e vehículos a motor, que haberán de estacionarse nas
esplanadas dos cemite¡ios, na zona esterior dos recintos.

CAPfTULO III

DO PERSOAL:

ARTICO 9e,- En p.incipio e sen perxuicio de que, si é necesarro
no luturo, poidase adscribir persoal específico ós cemiterios nruni.cipais
estarán atendidos por persoal de plantiIla de subalte.nos que realizarán
as funcións que o Regulamento sinala.

ARTIGO 10e.- Os fuocionarios desiñi,¡dos serán os encarregados cte
abrir e pecht¡. as portas dos cemiterios, nanter o orde dentro do recin-
to, utilizando os medios axeitados, e requerindo a intervención da poli-
cía iuunicipal cando fore necesario. Os familiares dos falecidos haberán
de cornunica¡ iste feito 12 horas antes da do sepelio, ó Concello, madian
te escrito ou nota sinada por un faniliar.

ARTIGo 1lp,- Dará parte ó Sr. Alca¡de dos feitos or.¡ incidentes que
ocurran nos cemiterios r,unicipais e te.á 6 seu cámego e baixo a súa res
ponsabilidade tódolos enseres e materiais que o Concetlo teña nos cemil
terios e vixia¡á que non se estraguen nin deterioren, sen permiso dos
seus donos, ningún obxeto de propiedade particular.



AIiTIC0 12s.- i'loí se permitirá que se abra ningún nrcho
sen permiso do Sr, Aicalde ou Concellal Delegado.

ARTIGO 13r.- Non dará sepultura a ningún cadavre, sen que haian
t.anscurrido as 24 horas do seu falecemento, atenéndose, en todo caso,
ó perniso do xuzgado coñespondente, e 12 ito¡as antes da súa inh\rmación
haberá de comunicar ó Concello, a hora do sepelio,

ARTIGO 14s.- Levarase un Lib.o de Rexistro, e¡l cuios asentos cons-
te o 6itio, clase e número do nicho, día da inhurnación, nornes e enderezo
de donde procedía o finado.

ARTIGO 15s,- Fará que en tódalas dependencias reine o maio. orde
e limpeza, cónservando aseados os nichos, recollendo no almacén ou lugar
desÍirado prá e1o, tódolos obxetos que non presten lrn lnmediato se.vicio
ou que foran perdidos ou abandonados polos seus donos.

ARTIGO 16!.- Os materiais oL¡ fe.ra¡nentas de traball,o que r,e.esi-
ten, pediran-as no Concello o traverso do Sr. Alcalde ou Concellal Dele-
gado.

ARTIGO 17s.- Pola súa condición de sepultu.eiro, entervirá en tó-
dalas inhumacións e exhumacións, tendo o seu cárrego a apertu.a e clalr-
sura dos nichos e sutura-las paredillas dos nichos, así como o ciniado
das urnal cuios traballos verificará con perfeción e o maior respeto. ga.
dando as mismas consideraclóns e respeto prá todo nundo.

ARTIGO 1ae.- Coidará que nos nichos se obse.ve o rnaio| aseo.

AIITIGO 19r.- Loso de abertos os nichos, trasladará ós osarios (se
auto.izadarnente notl se 1le ordea q¡.re o faea a nichos ou urnas) os osos
postos o descuberto, Os restos de caixas, roupas e calzados, quelrndrdnse
a maior brevedade, evitando semp.e que queden a'vista do público.

CAPITULO IV

DOS NICIIOS:

ARTIGO 2Os.- 0s nichos serán cotlstruidos polo Concello ou polos
veciños. A concesión de nichos ou de te.reo prá súa edificació$ ou a de
panteóns, reatizarase daco¡do do p.ecÍo que fÍgura na Ordenanza Fiscal.

ARTIGo 21a.- Tanto os nichos de estructura prefabricada vendidos
polo ConcelIo, como os que edifiquen os veciños, terán que ir recubertos
de pedra na súa fachada. No caso dos nichos qt¡e se atopen ó final da a]i
ñacíón, a súa fachada lateral que dea ó vial de acceso, irá tamén recu:
berta de ped.a.

ARTTGO 22e,- A concesión de nichos de estructura prefabricada fa-
rase por riguroso o.de de entrada de soslicitudes no l?exist.o do Conce-
1lo.

ARTIGO 23r,- No caso de concesión de te.reo p¡á edificación de ni-
chos ou panteóns, os me.cadores axustaranse prá súa edificación as dinen
sións técnicas oficiais que lle fj.xe o Concel}o e que rixan en cada in-
tre por disposicións oficiais.

ARTIGO 24p,- 0s nichos terán as dirnensións, feitío e situación que
sinale o Concello.

ARTIGO 25e,- Prá sinalar os nichos provi so.iamente, permítese fi-
xar sobor do seu frente unha leenda de propj.edade.

ARTIGO 26c.- As ób.as de ñichos ou panteóns escomenzaranse nun pra
zo rnásinro de seis meses a partires da data da concesión. Unha vez csco-
menzadas non poderá intemu¡npirse por prazo maior do citado. Estes pra-
zos poden ser prorrogados.

ARTIGO 27e.- 0 titular de todo nicho ten a obriga de conserva-lo
en perfeito estado de solidez e hixiene, privándose inhumar naqueles que
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que se atopen deteriorados. Tamén queda obrigado a conserva., visible
e claro, o número respectivo/ e a mentelos pe¡fectanente pechados en todo
1-empo, ainda que se atopen desocupados.

ARTIGO 2Ae.- Prá apertura dos nichos, así como prá clausura, o p.o
pielario pode.á custea. o persoal preciso que haxa de axudar ó sepultu-

ARTIGo 29e.- Os nichos abriranse por .iguroso orde de antieüedade.

ARTIGO 3Oe.- Prá limpeza dos nichos, asÍ como prá colocación e sa-
ca de 1ápidas e vidrieiras, o propietario pode desiña. ós operarlos que
queira, quens actuarán baixo a dirección do Concellal Delegado dos cemi-
terios municipais ou funcionari encarregado de cemite¡ios.

ARTIGO 31s.- Non se cor¡sentirá que os cemiterios se convirian nun
almacén de obxetos abandoados.

ARTICO 32e.- En ningún nicho 6e poderán colocar adornos, coroas,
luces, etc., que oc¡rpen nais espacio que o da súa propiedade, en pe.xul-
cio doutros propietarios.

ARTIGO 33s.- Se transcurridos 20 anos e previo chamamento no ,'Bo-
letín Oficlal" da provincia non se presentase persoa que reclame os seus
dereitos, pasarán a ser propiedade do Concello, trás a notificación es-
presa ós propietarios, os nichos abandoados, entendéndose por tales os
que levan ese teopo atópense dete.iorados.

ARTIGO 340.- Os títu1os espediranse a favor dos adquerintes e dos
que manifesten o seu desexo de que a inscrlpción sexa bipe.soal. O Con-
cello soio reconoce os dereitos de propiedade na persoa a cuio favor se
atopen insc.itos no fiexistro da Secretaría.

Recoñeceranse as transrnisións testamentales, por título de treren-
cia ou Legado e temén se recoñeceráñ como válidas as cesións a título
gratuito entre parentes dentro do carto grao, según do cómputo do derei-
to común, pero non se recoñecerá a cesión a titulo gratuito en nlngún
outro caso non previsto espresamente por esta Corpo.ación. As transmi-
sión a título oneroso non se.án recoñecidas como vá1idas.

A concesión de nichos ou terreo non causa venda ño sentido do de-
reito común e tampouco poderán causalas as transmisións sucesivas .eco-
ñecidas pola Corporación l4unicipal.

0 que ceda a or.¡tra persoa o seu nicho (o que poderá facerse unica-
rÍente cando foran exhu'nados os cadavres ou reÉtos depositados nef,f, aete-
rá comunica-Io ó Concello, que poderá concede-1a autorización en casos
especiais e sempre que se demostre que non se trata de etudi. as leis
nin as prescipcións vixentes, .ese.vándose esixi. o pago dos dereitos
municipais, seeún da tarifa e ordenanza fiscal.

CAPITULO V

DA§ TNHUMACIOI{S ] EXHUIIIACIOI,JS :

ARTIGO 35e.- En unhas e outras
d¿rde vixentes en cada caso.

ARTIGO 36e.- iJa Depositaría de
da.c.o oe inhurndción e ernumación
urdFnanz-s deb¡ damente dprooddils.

q-edán unicamen te escluidos I
derados como probe de solemnidade.

atenderase as disposici6ns de sanj"-

Fondos lylunicipais abonarase por ca-
a cantidade de cartos que frxen as

esenlos de pa-o, os que sexan consi-

CAPITULO VI

lJA SALA DE AUTOPS]AS E OUlfiAS DEPEI,IDENCIAS I]OS CEMITER]OS:



ARTIG0 37r.- I'la Sala de Autópsias depositaianse os cadavres que
ordée a autoridade xudicial, e o encarregado coida.á de ter tódotos e1e-
mentos que necesiten os facultativos prá istes mesteres.

AnTIGO 3Ar.- O encarregado velará pola perfeita conservaciórL diste
loca1, así como das desriñadas ós denals servÍcios.

CAPIIULO VlT

DO PUBLICO:

ARTIGo 33s.- En todo o maior razón na festivida.¡e de
Difuntos, privase te.minantemente as pe.soas que visiten os cemite.ios
conportarse de xeito ou nraneira contraria ó respeito que se debe á rnemo-
ria dos mo.tos.

ARTIGO 4Oe.- Queda polo tanto prohibidociscar obxetos de caiquera
clase, coner ou beber cousa algunha dentro do recinLo, ar¡incar frores
ou arvres, trazar sobor das cruces ou lápidas inscripcións improprds e,
levar a cabo profanación de calquera xeito.

DISPOSICIONS TNANSITORIAS

ARTIGo 41r.- Naquelo non disposto eiquí, aplicaranse as disposi,
as disposicións oficiais vixentes en cada intre en nraLerÍa de Policía
e Sanidade Iuo.tuoriá.

ARTIGo 42s.- Pola ALcaLdía sancionaranse as infraccións a iste Re-
sulamento coas multas que 11es corresponda.

ARTIGO 43e.- Iste Regula¡¡ento entrará en vieor e, terá plena apli
caci6n, cando sexa aprobado definitivarnente.

DlLIXENCIA,_ Ponse para facer que este Docurnento foi aprobado po

10 Concello P] de data 29 Novembro l9A5

SECRETARIA,

r8g.-E-+*..

IILIXENCIA. - Ponse para fac que este Documento estuvo exposto/

ao público nos 8.0. da provincia núms, 285/85 e 42/A6, sen/

que se presenta.a reclamación algunha.

A SECNETARIA,

Itaro.'«ffie<
o


