
Sección Estadística e Cemiterio
Concello de Lugo

O CEMITERIO MUNICIPAL DE 
SAN FROILÁN

Marco xurídico.
Regulamento Municipal.



O noso cemiterio

Extensión: 108.000 m2.
Número aproximado de 
unidades de 
enterramento en 
concesión: 14.000.
Situación: 4,2 km. 
desde o centro 
amurallado



O noso cemiterio



O noso cemiterio: zona antiga



O noso cemiterio: zona nova



Normativa legal xeral

Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, segundo a 
súa modificación aprobada pola Lei 11/99, do 21 de abril.
Real decreto legislativo 781/86, do 18 de abril, polo que se aproba o 
texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime 
local.
Real decreto 1372/86, do 13 de xuño polo que se aproba o 
Regulamento de bens das entidades locais.
Decreto do 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o Regulamento de 
Servizos das Corporacións Locais.
Lei Orgánica 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das 
administracións públicas.
Real decreto 134/1998, do 23 de abril, polo que se aproba o 
Regulamento de policía sanitaria e mortuoria da Comunidade Autónoma 
de Galicia.
Real decreto 2263/1974, do 20 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento de policia sanitaria e mortuoria estatal.



Normativa específica

Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de 
Lugo de data 23-9-1994, vixente na actualidade.
Resolucións da Alcaldía que se dicten para a súa execución.
Ordenanza municipal pola que se regulan  as taxas pola
prestación de servizos no cemiterio.



Regulamento municipal

Pautas xerais de funcionamento do  servizo
Réxime interno de ordeación do recinto.
Outorgamento dos dereitos de uso sobre as 
unidades de enterramento.
Infraestructura procedimental da xestión
municipal de cemiterio.



Tipos de concesiónTipos de concesión

Concesións administrativasConcesións administrativas

urxenciaurxencia ordinariasordinarias

-10 anos
-Non renovable
-Obriga de 
retirar os restos

-25 anos
-Renovable hasta 75
-Prestación servizos
-Actualización título ao
falecemento titular



Dereitos e deberes dos concesionarios

Dereito de uso.
Prestación servizos.
Instalar adobíos.
Obter duplicado

Deber de construír.
Manter en óptimo estado de 
conservación e limpieza.
Solicitar con 3 meses de 
antelación a renovación da 
concesión.



Cambios de titularidade

Falecemento da persoa titular:
Transmisión testamentaria.
Prazo: 2 anos desde o falecemento.
Procedementos: Ordinario  e especial

Cesión:
comparecencia de cedente e cesionario 
ante a administración.



Cambios de titularidade
Procedemento ordinario

Solicitude
Orixinal do título de concesión 
Certificación de derradeiras vontades.
Copia autenticada do testamento ou declaración 
herdeiros/as.
Documento de partición do haber hereditario, con 
adxudicación da unidade de enterramento ou ben
documento público ou privado da comunidade
hereditaria manifestando conformidade co cambio de 
titularidade a favor do novo/a titular, herdeiro/a do 
falecido.



Cambios de titularidade
Procedemiento especial

Formulario de solicitude no que se fará constar:
– Línea xenealóxica a partir do titular.
– Identificación dos herdeiros/as e a súa localización.

Certificación das derradeiras vontades.
Acta matrimonial, libro de familia ou declaración 
xurada da composición do núcleo familiar no 
momento da concesión.
Escrito da comunidade hereditaria designando ó
novo/a titular, con renuncia aos seus dereitos sobre 
a concesión.



Caducidade das concesións

Polo transcurso do período de vixencia.
Traslado anticipado en concesiones de 
urxencia.
Morte do/a titular, sempre que éste non fose 
enterrado  na unidade e non existan 
herdeiros seus.



Renovación das concesións

Requerimentos:
Solicitude polo titular 3 meses antes da 
finalización da vixencia.
A concesión debe estar actualizada en canto 
ao aboamento de taxas e cumprimento de 
obrigas.



Reversión das concesións

Causas:
Estado ruinoso das 
edificacións.
Estado de 
abandono.



Suspensión da eficacia do título

Causa: os heredeiros non instan o cambio 
de titularidade no prazo establecido.
Efectos: Clausura da unidade de 
enterramento hasta fin de vixencia.
Posibilidade de reanudar a eficacia.


