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mini per resoldre i notificar es podrà suspendre quan es doni algun dels supòsits que shi
enumeren.
c) Conseqüències del transcurs del termini
sense haver dictat la resolució. Transcorregut
el termini assenyalat per notificar la resolució
sense que aquesta shagués rebut, lexpedient
administratiu caducarà i sarxivaran les
actuacions, dofici o a instància de linteressat.
Aquest és un acte de tràmit contra el que
no es pot interposar cap recurs, dacord amb
el que disposa larticle 107 de la Llei 30/92,
de 20 de novembre, sense perjudici que
pugui interposar qualsevol reclamació que
estimi adient, davant qualsevol òrgan o autoritat.
Molins de Rei, 1 dagost de 2006.
LAlcalde accidental, Victor Puntas i Alvarado.
022006023041
A

Molins de Rei
ANUNCI
El Ple de lAjuntament de Molins de Rei,
en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26
de juliol de 2006, va adoptar entre daltres, el
següent acord:
Primer. - Aprovar definitivament lEstudi
de Detall dordenació de volums i alineacions de lilla compresa entre el Passeig del
Terraplè, el carrer Josep Cariteu, el Passatge
Santa Eulària des riu i el carrer Molí, promogut pels propietaris del sector i redactat pels
arquitectes X. Foj i Herrera i R. Alcaraz
Cobo, amb núm. de visat 2006014118.
Segon. - Trametre un exemplar de lEstudi
de detall i una còpia de lexpedient administratiu a la Comissió Territorial dUrbanisme
de Barcelona als efectes de larticle 64 del
Decret Legislatiu 1/90, daplicació dacord
amb la Disposició transitòria novena del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual saprova el Text refós de la Llei durbanisme.
Tercer. - Aixecar la suspensió de latorgament de les llicències de parcel·lació, edificació i enderrocament en làmbit de lEstudi
de detall.
Quart. - Publicar aquest acord al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i en un
dels diaris de més circulació de la mateixa
per mitjà dedicte que indiqui expressament
el lloc i els mitjans adequats per poder exercir correctament els drets de consulta i informació.
Cinquè. - Notificar lacord als interessats a
lexpedient i donar-ne compte al Negociat
dObres.
Contra aquest acte administratiu, que
exhaureix la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de lòrgan que lha dictat, en el
termini dun mes comptat a partir del dia

següent al de la recepció daquesta notificació. Aquest recurs lhaurà de resoldre lòrgan
competent en el termini dun mes. Contra la
resolució daquest recurs, i en el termini de
dos mesos comptats a partir de lendemà de
la seva notificació, podreu interposar recurs
contenciós administratiu davant de la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. Si transcorregut el termini dun mes, lAjuntament no
ha resolt el recurs de reposició, aquest sentendrà desestimat per silenci administratiu, i
podreu interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de sis mesos comptats a partir de lendemà del dia en que el
recurs de reposició sentengui desestimat. Tot
allò de conformitat amb el que preveuen els
arts. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 10.1 a), 14.1 1a i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Alternativament, podeu interposar
directament recurs contenciós administratiu
davant de la Sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent al de la recepció daquesta notificació, de conformitat amb el que
preveuen els arts. 10.1 a), 14.1 1a i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Lexpedient restarà per a la consulta i la
informació que preveu larticle 101 del
Decret legislatiu, de 26 de juliol, pel qual saprova el Text refós de la Llei dUrbanisme, a
larxiu del departament dUrbanisme de lAjuntament de Molins de Rei, Pl. Josep Tarradellas, 1, 08750 Molins de Rei.
Molins de Rei, 8 dagost de 2006.
LAlcaldessa accidental, Montserrat Cateura i Solans.
022006023495
A

Piera
EDICTE
Aprovat inicialment per Decret dAlcaldia
de data u dagost de 2006, el Projecte dampliació de la llar dinfants municipal Gall
Mullat, redactat per larquitecte Jaume
Nogués i Marcet, amb un pressupost dexecució per contracte de quatre-cents norantatres mil euros amb cinquanta-dos cèntims
(493.000,52 EUR), sexposa al públic per termini de trenta dies per tal que les persones
interessades puguin presentar al·legacions i
suggeriments, amb lavinentesa que, en el cas
que no es presentin, la resolució quedarà
automàticament elevada a definitiva.

Piera, 1 dagost de 2006.
LAlcalde, Jaume S. Guixà i Soteras.
022006023044
A

Piera
EDICTE
Per resolució de lAlcaldia de data 24 de
juliol de 2006 ha estat nomenat funcionari de
carrera com agent de la policia local el Sr.
Àngel Sáez Muntané. La qual cosa es fa
pública dacord amb el que estableix larticle
82 del Reglament de personal al servei de les
Entitats Locals.
Piera, 1 dagost de 2006.
LAlcalde, Jaume S. Guixà i Soteras.
022006023045
A

Piera
EDICTE
Havent transcorregut el termini dexposició pública de lordenança sobre la incorporació de sistemes de captació denergia solar
a edificis i construccions en el terme de
Piera, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de
març de 2006, sense que shagin presentat
reclamacions; de conformitat amb el que disposa larticle 66 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual saprova el Reglament dObres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, es fa públic, íntegrament el seu
contingut:
ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ
DE SISTEMES DE CAPTACIÓ DENERGIA
SOLAR A EDIFICIS I CONSTRUCCIONS EN
EL TERME MUNICIPAL DE PIERA
PREÀMBUL
La dependència creixent en el món occidental per a labastiment denergia, coincidint amb un augment de la preocupació
col·lectiva i individual pel respecte al medi
ambient, fan necessària ladopció de mesures
deficiència energètica daplicació preceptiva
a les edificacions.
La situació geogràfica del municipi de
Piera amb un notable nivell dassolellament
fan molt indicada laplicació en els edificis
de sistemes daprofitament de lenergia solar.
De totes les possibles aplicacions actives de
lenergia solar la producció daigua calenta
sanitària és la que presenta una menor complexitat dimplantació i uns índexs millors de
rendibilitat, fent-la complementària amb els
sistemes basats en energies convencionals.
Per altra banda lenergia solar fotovoltaica
esdevé una font complementària potenciada
per les regulacions energètiques vigents (bàsicament el Reial Decret 436/2004, de 12 de
març, de producció denergia elèctrica en
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règim especial). Les superfícies de captació
requerides per a la producció denergia elèctrica fan adequat aquest sistema per a la seva
aplicació en habitatges unifamiliars. Laplicació daquest sistema en els edificis es considera interessant en tractar-se duna forma
descentralitzada de producció denergia elèctrica en els mateixos centres de consum, que
col·labora en la reducció demissions contaminants a latmosfera, i redueix les pèrdues
es les xarxes elèctriques.
El Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula ladopció de criteris ambientals i decoeficiència en els edificis, fixa en el
seu article primer la incorporació de paràmetres ambientals i decoeficiència en els edificis de nova construcció, en els procedents de
reconversió dantiga edificació i en els resultants dobres de gran rehabilitació.
Aquests paràmetres ambientals i decoeficiència són daplicació en els edificis, de titularitat pública o privada, destinats a qualsevol dels usos que es descriuen en el mateix
article.
En larticle 4 del Decret 21/2006 es fixen
les condicions en les quals els edificis hauran
de disposar dun sistema de producció daigua calenta sanitària que utilitzi per al seu
funcionament energia solar tèrmica.
Per altra banda en larticle 8 del mateix
Decret es determina de manera formal quina
és la documentació justificativa del compliment dels paràmetres ambientals i decoeficiència.
La Disposició Addicional Primera del
Decret 21/2006 estableix que les disposicions i requeriments del mateix tenen caràcter de mínims de general compliment a Catalunya, sens perjudici dels majors requeriments i condicionants ambientals que es continguin en les ordenances municipals.
El Decret 21/2006 entrarà en vigor el dia
16 dagost de 2006, als sis mesos de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix en data 17/03/06 es va aprovar
en Consell de Ministres el Codi Tècnic de lEdificació. En aquest document shi inclouen
obligacions relatives a les aplicacions de lenergia solar en els edificis, incloent lenergia
solar fotovoltaica per a edificis amb consums
elèctrics elevats.
Article 1
Objecte
Lobjecte daquesta ordenança és regular
de forma complementària al Decret 21/2006,
de 14 de febrer, i a les determinacions del
Codi Tècnic de lEdificació (CTE), la incorporació obligada de sistemes de captació i utilització denergia solar tèrmica per a la producció daigua calenta sanitària als edificis i
construccions situats al terme municipal de
Piera.
Així mateix lenergia solar fotovoltaica
aplicada en edificis es considera una contribució interessant. En qualsevol cas, aquest
tipus dutilització no sestableix daplicació
obligatòria en làmbit de la present Ordenança, llevat de les situacions que pugui

determinar el CTE.
Article 2
Àmbit daplicació
Les determinacions daquesta ordenança
són daplicació als supòsits en els que concorrin conjuntament les circumstàncies
següents:
1) Realització de noves edificacions o
construccions o bé rehabilitació, reforma
integral o canvi dús de la totalitat de ledifici
o de les construccions existents, tant si són
de titularitat pública com privada. També shi
inclouen els edificis independents que pertanyen a construccions complexes, entenent
per aquestes les formades per diferents edificis amb diversos accessos.
2) Que lús de ledificació impliqui alguns
dels usos referits en larticle 1.2 del Decret
21/2006, i també en el cas de lús industrial
agrupat o separat, tant pel que fa a dutxes per
al personal com per a aigua de procés.
També en el cas daltres usos no contemplats
que comportin lexistència de menjadors,
cuines, bugaderies col·lectives...
Article 3
Requisits daportació mínima denergia
La instal·lació solar tèrmica shaurà de dissenyar, executar i utilitzar per tal dassolir un
grau de cobertura de la demanda daigua
calenta sanitària com a mínim igual al que
sindica al punt 1 de lAnnex daquesta ordenança.
Article 4
Millor tecnologia disponible
Laplicació daquesta ordenança es farà en
cada cas dacord amb la millor tecnologia
disponible en el mercat. LAjuntament dictarà
les disposicions adients per adaptar les previsions tècniques daquesta Ordenança als canvis tecnològics que es puguin produir, sempre que es donin les condicions següents:
- Que la millora suposi canvis rellevants
respecte la tecnologia preexistent;
- Que aquests canvis o millores estiguin
degudament homologats;
- Que la seva implantació no suposi costos
excessius o desproporcionats amb la millora.
Article 5
Responsables del compliment daquesta
ordenança
Són responsables del compliment dallò
que sestableix en aquesta ordenança el promotor de les obres, el constructor i els facultatius que projecten i/o dirigeixen les obres,
en làmbit de les seves facultats. També és
subjecte obligat per lordenança el titular de
les activitats que es desenvolupen als edificis
o construccions afectats per aquesta ordenança.
Article 6
Documentació a aportar a les sol·licituds de
llicències dobres o ambientals
A la sol·licitud de llicència dobres o
llicència / permís municipal ambiental caldrà
acompanyar el projecte bàsic de la

instal·lació solar, amb els càlculs analítics
escaients per justificar el compliment daquesta Ordenança. Aquest projecte haurà
destar signat per un tècnic competent i visat
pel Col·legi Oficial corresponent.
En el cas de construccions destinades a
usos industrials on no es conegui lactivitat
concreta a desenvolupar a lemplaçament en
el moment de la sol·licitud de la llicència
dobres, la documentació referent a la
instal·lació dun sistema de captació denergia solar tèrmica no serà preceptiva, tot quedant postergada la redacció dun projecte en
el moment de la sol·licitud de la corresponent llicència / permís municipal ambiental.
Article 7
Modificacions en la contribució mínima
denergia solar
Es podrà modificar la contribució mínima
denergia solar en la producció daigua
calenta que es fixa a lAnnex 2 del Decret
21/2006, en els casos que es contemplen en
lapartat 4 de larticle 4 del mateix, amb el
criteri daprofitar el recurs de forma màxima,
i justificant-ho de forma adequada.
Article 8
Obligacions del titular
El titular de la instal·lació denergia solar,
sigui propietari de ledifici o titular de lactivitat, està obligat a la seva utilització i a realitzar les operacions de manteniment i les
reparacions que calgui, per a mantenir la instal·lació en perfecte estat de funcionament i
eficiència, de forma que el sistema operi adequadament i amb els millors resultats.
En el cas de les activitats, per a lobtenció
de la corresponent llicència / permís municipal, és condició necessària disposar, a més
del certificat de qualitat i especificacions tècniques de la instal·lació, dun contracte de
manteniment de la instal·lació solar subscrit
amb una empresa autoritzada que contempli,
com a mínim una revisió de la mateixa cada
dos anys. Aquesta documentació serà comprovada / adjuntada al control inicial, o bé al
certificat tècnic.
En el cas de construccions destinades a ús
residencial i / o habitacional, per a lobtenció
de la llicència dús de primera ocupació
caldrà presentar un certificat de qualitat i
especificacions tècniques, així com lesmentat contracte de manteniment. Els serveis tècnics de lAjuntament podran realitzar, en cas
que ho creguin oportú, una visita de verificació del compliment de la present ordenança.
Totes les instal·lacions disposaran dun sistema de mesura de lenergia aportada per la
instal·lació de captació solar al sistema de
producció daigua calenta sanitària.
Article 9
Registre dinstal·lacions
Les instal·lacions de producció daigua
calenta sanitària en base a laprofitament de
lenergia solar tèrmica estaran inscrites en un
registre dinstal·lacions radicat en dependències municipals. En aquest registre hi figuraran les dades relatives a titularitat i caracterís-
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tiques tècniques de les instal·lacions que
figuren en lAnnex II de la present Ordenança.
Article 10
Règim jurídic
En allò no previst a la present resultaran
daplicació les Ordenances Municipals reguladores de latorgament de les llicències
urbanístiques o dactivitats i dintervenció
ambiental dels immobles o activitats de que
es tracti, així com les disposicions legals i
reglamentàries que siguin concordants i daplicació.
Article 11
Procediment sancionador
En defecte de normes específiques a les
disposicions legals i reglamentàries esmentades a larticle precedent, regiran supletòriament les contingudes al Decret 278/1993, de
9 de novembre, en matèries de competència
de la Generalitat de Catalunya i al Reial
Decret 1398/1993, de 4 dagost, en matèries
en què lEstat mantingui competència normativa plena.
Article 12
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 2
mesos de publicar-sen laprovació definitiva
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i regirà de forma indefinida fins
que no sigui derogada o modificada.
ANNEX TÈCNIC
CÀLCUL DE LA DEMANDA: PARÀMETRES BÀSICS
Els paràmetres que shan dutilitzar per a
calcular la instal·lació són els següents:
- Temperatura mitjana de laigua freda tant
si prové de la xarxa pública com del subministrament propi: 12 ºC, a no ser que es
pugui provar de forma fefaent mitjançant una
certificació duna entitat homologada un altre
valor de temperatura anual o distribució mitjana mensual de temperatura daigua.
- Contribució mínima denergia solar en la
producció daigua calenta sanitària a cobrir
amb la instal·lació de captadors solars de
baixa temperatura (segons lAnnex 2, del
Decret 21/2006).
- En el cas de processos industrials amb
demanda daigua calenta, la contribució
mínima denergia solar haurà de ser del 20%.
DETERMINACIÓ DE LA DEMANDA DAIGUA CALENTA
SANITÀRIA SEGONS LA TIPOLOGIA DEDIFICIS
Per a la determinació de la demanda daigua calenta sanitària a considerar en el
dimensionament de les instal·lacions, es
prendran les dades que es referencien en
lAnnex 1 del Decret 21/206.
ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ DEL SUBSISTEMA DE
CAPTACIÓ

Per tal dassolir la màxima eficiència en la
captació de lenergia solar, cal que el subsistema de captació estigui orientat al sud. En
circumstàncies que ho impossibilitin, com

ara que hi hagi ombres creades per edificacions o obstacles naturals o per tal de fer una
bona integració en ledificació, es podrà
modificar lesmentada orientació justificantho de forma adequada a nivell de dimensionament i de producció energètica.
Amb el mateix objectiu dobtenir el màxim
aprofitament energètic en instal·lacions amb
una utilització daigua continuada al llarg de
lany, caldrà que la seva inclinació sigui la
mateixa que la latitud geogràfica, és a dir de
41º 31amb una desviació acceptable de +/15º. En casos que per motius dintegració
arquitectònica la inclinació hagi désser diferent caldrà justificar els dimensionaments i la
producció energètica obtinguda.
Quan siguin previsibles diferències pel
que fa a la demanda entre diferents mesos o
estacions, podrà adoptar-se langle dinclinació que resulti més favorable en relació a
lestacionalitat de la demanda. En qualsevol
cas, caldrà una justificació analítica comparativa on es reflexi que la inclinació adoptada
correspon al millor aprofitament en el cicle
anual conjunt.
Shauran de preveure les mesures necessàries per tal dassolir la integració del sistema
de captació denergia solar a ledifici, i
garantir la preservació i protecció dels edificis, conjunts, entorns i paisatges inclosos als
corresponents catàlegs o plans de protecció
del patrimoni.
IRRADIACIÓ SOLAR
El dimensionament de la instal·lació solar
es farà en funció de la irradiació solar rebuda
segons lorientació i la inclinació adoptades
en el projecte. Els valors de la radiació solar
mitjana diària sobre una superfície inclinada
amb diferents valors de desviació respecte al
Sud, Azimut, (en MJ/m2.dia) es poden obtenir
a lAtlas de Radiació solar a Catalunya
publicat per lInstitut Català dEnergia del
Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya.
Per a la instal·lació de sistemes calculats
dacord amb paràmetres diferents caldrà justificar les dades de la irradiació solar rebuda
per mitjà dun procediment analític o experimental, científicament admissible.
SISTEMA ADOPTAT
El sistema a instal·lar constarà del subsistema de captació mitjançant captadors solars,
del subsistema dintercanvi entre el circuit de
captació i laigua de consum, en cas de ser,
del subsistema demmagatzematge solar, del
de distribució i consum i del subsistema de
suport amb altres energies.
En la realització de les instal·lacions
només podran emprar-se materials degudament homologats. Caldrà aportar al projecte
tècnic presentat la documentació acreditativa
específica de tots els elements a incorporar,
incloent les corbes de producció i les dades
de rendiment previstes.
En tots els casos shaurà de complir el
Reglament dinstal·lacions tèrmiques als edificis, RITE o normativa vigent, tant pel que fa
a les característiques del sistema adoptat com

a lacreditació dels professionals que executin i / o dissenyin la instal·lació.
INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I ALTRES
CANALITZACIONS

A les parts comunes dels edificis i en
forma de patis dinstal·lacions se situaran els
montants necessaris per a allotjar, de forma
ordenada i fàcilment accessible per a les operacions de manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a laigua freda i calenta del sistema, i el subministrament denergia
de suport i complementaris que sescaiguin.
Cal que aquestes instal·lacions discorrin per
linterior de les edificacions o celoberts, llevat que comuniquin edificis aïllats; en aquest
cas hauran danar soterrades o de qualsevol
altre forma que minimitzi el seu impacte
visual. Queda prohibit, de forma expressa i
sense excepcions, el seu traçat per façanes
principals, patis dilla i per terrats, excepte,
en aquest darrer cas, en els curts trams horitzontals fins a assolir els montants verticals.
SISTEMA DE CONTROL
Totes les instal·lacions que sexecutin en
compliment daquesta ordenança hauran de
disposar dels aparells adequats de mesura
denergia tèrmica i control -temperatures,
cabals, pressió, energia produïda- que permetin comprovar el funcionament normal del
sistema, els quals hauran de mantenir-se en
servei de forma permanent.
DADES BÀSIQUES A INCORPORAR A LES
SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA DOBRA
Dacord amb larticle 6 de lOrdenança
present, shaurà daportar com a documentació un projecte bàsic de la instal·lació solar.
Aquest projecte pot formar part daltres projectes dinstal·lacions requerits en lobra com
ara la dinstal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). En qualsevol cas, shaurà de presentar un projecte signat per un tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent, on es determinin les característiques
de la instal·lació i es justifiqui el compliment
del Decret 21/2006, i de la present Ordenança.
Aquesta documentació sacompanyarà, a
més, de les dades següents:
Dades del peticionari i representant legal
del promotor de la construcció i/o rehabilitació:
- Nom.
- NIF.
- Adreça.
- Telèfon.
Dades de limmoble afectat:
- Adreça.
- Objecte de la llicència (nova construcció/rehabilitació).
- Ús previst de limmoble.
- Breu descripció de les característiques
principals de limmoble, tal com nombre
total dhabitatges, alçades, programa funcional, etc.
Informació tècnica:
- Descripció i avaluació del consum daigua calenta previst.
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- Demanda energètica mitjana diària prevista per a limmoble i calculada en forma
denergia útil, per a la producció daigua
calenta sanitària.
- Superfície de captació, en m2.
- Percentatge de la demanda energètica
mitjana diària a cobrir amb la instal·lació.
- Plànol de planta de la coberta a escala
1:100 amb la distribució de plaques prevista.
- Secció de la coberta amb la situació de
les plaques.
- Esquema hidràulic de principi de funcionament.
Contra la resolució de referència, que és
definitiva en via administrativa, es podrà
interposar, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al daquesta
publicació, recurs contenciós administratiu
davant la sala corresponent del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. No obstant
això, es podrà interposar qualsevol altre
recurs que es consideri convenient.
Aquesta ordenança entrarà en vigor als
quinze dies dhaver estat publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Piera, 2 dagost de 2006.
LAlcalde, Jaume S. Guixà i Soteras.
022006023056
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El Pont de Vilomara i Rocafort
EDICTE
El Ple de lAjuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, reunit en sessió ordinària de
data 31 de juliol de 2006, ha acordat aprovar
inicialment el projecte dampliació de la llar
dinfants municipal, el qual es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a
comptar de lendemà de la publicació al BUTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA , a lefecte
dal·legacions i reclamacions.
El Pont de Vilomara i Rocafort, 1 dagost
de 2006.
LAlcalde, Evarist de la Torre Valdeolivas.
022006023113
A

El Pont de Vilomara i Rocafort
ANUNCI
Aquesta Alcaldia, mitjançant Decret de
data 28 de juliol de 2006 ha resolt:
Delegar les funcions de lAlcaldia per
substitució per les vacances anuals del titular
al regidor de Via Pública i Serveis Municipals, Sr. Josep Olmo Sánchez, entre els dies 1
i 31dagost de 2006, ambdós inclosos.
El Pont de Vilomara i Rocafort, 28 de juliol
de 2006.
LAlcalde, Evarist de la Torre Valdeolivas.
022006023114
A

El Pont de Vilomara i Rocafort
ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA
REGLAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL
Que el Ple de lAjuntament, en sessió de
data 28 de març de 2006, va aprovar inicialment el Reglament del Cementiri Municipal, i
en el període dexposició pública no es van
presentar al·legacions. LAlcalde de la Corporació va resoldre, per Decret dAlcaldia de
data 16 de maig de 2006, la seva aprovació
definitiva.
REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
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Article 1
Àmbit daplicació
1. Làmbit daplicació daquest reglament
és el cementiri situat al nucli de El Pont de
Vilomara i el que està situat al nucli de Rocafort de Bages.
2. Els cementiris municipals són aconfessionals, per tant no estan subjectes necessàriament a cap ritual o condició de tipus religiós. Per tant és realitzaran els enterraments
sense discriminació de cap tipus, per raons
de raça, religió, motiu de la defunció ni cap
altra causa.
3. Els ministres o representants de les distintes confessions religioses o dentitats legalment reconegudes podran disposar el que
creguin més convenient per a la realització
dels enterraments, dacord amb les normes
aplicables a cadascun dels casos i dintre del

respecte degut als difunts i llurs familiars.
Article 2
Objecte
Lobjecte daquest reglament és la regulació dels serveis del cementiri, a lempara
dallò que disposen el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 dabril pel qual saprova el
Text refós la Llei municipal i de Règim Local
de Catalunya, el Reglament de Policia Sanitària mortuòria, la Llei 2/1997, de 3 dabril, de
serveis funeraris i el Decret 179/95 de 13 de
juny, Reglament dobres, activitats i serveis
dels ens locals.
Article 3
Naturalesa i principis
En laplicació i la interpretació daquest
Reglament es tindrà present que el servei
objecte de regulació és un servei essencial
dinterès general i per tant queda subjecte als
principis duniversalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets de les persones
usuàries.
Article 4
Legislació complementària
En tot allò que no estigui previst en aquest
Reglament seran daplicació les disposicions
següents:
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dabril
pel qual saprova el Text refós la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Llei 2/1997, de 3 dabril, de Serveis
Funeraris.
- Llei 15/1990, de 9 de juliol, sobre Ordenació Sanitària de Catalunya.
- Decret 297/1997, de 25 de novembre,
Reglament de policia sanitària mortuòria.
- Decret de 20 de juliol de 1974, Reglament de policia sanitària mortuòria.
- Decret 179/1995, dobres, activitats i serveis dels Ens Locals.
- Bans i acords de lAjuntament.
Article 5
Contingut del servei
Els serveis del cementiri comprenen les
prestacions següents:
- Informar i assessorar sobre el servei.
- Inhumació i exhumació.
- Trasllat dels cadàvers o de les restes
cadavèriques dins el recinte del cementiri.
- Facilitar a les persones responsables
municipals les dades sobre la identitat dels
cadàvers i les restes cadavèriques.
- Conservació i manteniment del cementiri.
- Prestació de tots els altres serveis relacionats amb els anteriors.
Article 6
Drets dels usuaris
Es consideren usuaris del servei tant el
difunt com els seus familiars directes i persones amb drets successoris.
En la prestació dels serveis del cementiri,
shauran de respectar, en tot moment, els
drets següents:
- Rebre el servei en condicions de respecte

