REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D’ENTERRAMENTS_AVV de CAL GRAVAT-BUFALVENT
OBJECTIU SOCIAL DE LA COMISSIÓ:
 Promoure la solidaritat econòmica i l’ajuda mútua per pagar l’enterrament o
incineració de qualsevol membre associat, sense cap ànim de lucre.
Com a directrius per assolir els objectius proposats es redacten els següents articles:
CAPÍTOL I_ ALTES/ENTRADES
1. (abans art. 8) Es facilitarà una còpia del reglament al soci/a abans de fer la
inscripció perquè els nous socis/es tinguin coneixement de tota la normativa i
puguin consultar dubtes.
2. (abans art. 1 i 7) Tota persona sòcia de l’AVV de cal Gravat pot ser beneficiari de
la comissió d’enterraments i inscriure com a beneficiaris els membres de la
unitat familiar (QUE CONSIDERI OPORTÚ), (la derrama es dividirà per cada
membre donat d’alta) .
(NO CAL VIURE AL BARRI PER SER SOCI DE L’AVV I D’ENTERROS)
3. (abans art. 1) Caldrà complimentar l’imprès d’inscripció, presentar la fotocòpia
del DNI de cada persona inscrita, facilitar l’IBAN per la domiciliació de les
derrames i abonar 5 euros per cada beneficiari, al compte d’enterros: ES70
0182 4616 2002 05265814, que aniran destinats a despeses de material
fungible i el llibret de reglament.
4. (abans art.19) Al inscriure’s cada nucli soci, família o nucli de convivència rebrà
un reglament en el qual va incorporada una còpia de la fitxa d’inscripció.
5. (anterior art. 9) Les altes seran efectives, i amb tots els drets, als 6 mesos , un
cop feta la inscripció, presentada la documentació i fet el pagament de
material.
6. (abans art. 20) En el cas de famílies nombroses (segons estableix el Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya) i sempre que s’acrediti amb
fotocòpia vigent del corresponent carnet, només estaran obligats a fer
l’abonament de la derrama els majors de 21 anys, gaudint de tots els drets els
menors inscrits.
7. (abans art. 20 bis) En les unitats de convivència que demostrin viure sota el
mateix sostre amb DNI + certificat d’empadronament, i superin els 6 membres
només pagaran la derrama els majors de 21 anys, gaudint dels mateixos drets
els beneficiaris inscrits menors.
8. (abans art. 17 i 18) Si part d’una família marxa del barri amb el soci titular, s’ha
d’inscriure una persona, major d’edat, com a sòcia de l’AVV i continuar pagant
les derrames sense quota d’entrada.
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9. (abans art. 23 bis) Si un veí o veïna a partir de 50 anys es vol fer soci d’aquesta
comissió d’enterraments haurà d’ingressar les dues últimes derrames i la
derrama d’inscripció que es correspon al tant per cent del preu actual d’enterro
o incineració i que es detalla a continuació:
 51 a 55 anys
500€
 56 a 60 anys
1.000€
 61 a 65 anys
1.360€
 66 a 70 anys
1.700€
 71 a 75 anys
2.100€
 76 a 80 anys
2.900€
 81 a ... anys
3.400€
Aquestes derrames es podran ingressar (d’acord amb la comissió) en dos o tres terminis al
compte d’enterros: ES70 0182 4616 2002 05265814, com a concepte es farà constar el
nom del soci i el número del termini, no es tindran drets fins haver acabat de pagar el total.
Aquests preus es podran incrementar anualment en funció dels pressupostos de les
empreses de serveis funeraris.
CAPÍTOL II_ BAIXES/SORTIDES
10.(abans art. 25) Les baixes, caldrà comunicar-les per escrit i signar-les, seran
vigents als 30 dies a partir del dia que s’entregui (per permetre al banc gestionar
les possibles derrames en tràmit).
11.(abans art. 22) Serà motiu de baixa automàtica, de la comissió d’enterraments,
la falta de pagament de dues derrames i després que la comissió hagi intentat
posar-se en contacte amb els deutors, via telèfon, WatsApp, e-mail. Les baixes
automàtiques es comunicaran mitjançant un certificat postal amb notificació de
rebut .
CAPÍTOL III_ DRETS
12.(abans 15.1) Les persones associades poden triar lliurament la modalitat
d’enterrament tradicional o incineració. La derrama extra per incineració es
repartirà de la manera habitual entre tots els beneficiaris.
13.(abans art. 10) Al fer-se efectiva la defunció d’un associat o beneficiari, la família
o responsables haurà de comunicar a la funerària i a la comissió el fet. Un cop
comprovades l’acreditació i l’estat dels deures com associat, la comissió
d’enterraments es farà càrrec de les despeses d’un enterrament de la categoria i
pressupost acordats, anualment, amb 1 de les 3 funeràries de Manresa.
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14.(abans art. 10) La comissió es farà càrrec també de les despeses d’enterrament,
especial, de fetus o membres amputats dels seus beneficiaris.
15.(abans art. 11) Si la família vol un enterrament diferent al proposat i acordat a
l’article 13 (abans 10), haurà d’abonar a la funerària la diferència.
16.(abans art. 12) El servei cobert a l’article 13 (abans 10), inclou un període mínim
de lloguer del nínxol, segons la normativa vigent de l’Ajuntament. Si la família el
té de propietat inclourà l’obertura i el tancament del mateix.
17.(abans 13) La comissió d’enterraments es farà càrrec de les despeses d’estada
del difunt/a a les capelles funeràries.
18.(abans 16) La comissió d’enterraments no pagarà cap servei que hagi estat pagat
per qualsevol altre entitat. Només es pagaran les factures procedents de les
funeràries contactades i amb el servei aprovat des de la comissió. En cap cas
s’abonaran quantitats en efectiu.
19.(abans 14) La comissió d’enterraments també es farà càrrec del trasllat de les
restes de l’associat/da des de qualsevol punt de Catalunya.
20.(abans 15) Si una defunció té lloc fora de Manresa i l’enterrament es vol fer allà,
la comissió d’enterraments es farà càrrec de les despeses per un valor igual al
acordat amb la funerària per un servei d’enterrament a Manresa.
CAPÍTOL IV_DEURES
21. Els associats o beneficiaris tenen el deure de comunicar les defuncions i canvis
en les dades que permeten la bona gestió de la comissió: telèfon, IBAN,
adressa...
CAPÍTOL V_ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ
22. (abans art.2) La comissió d’enterraments la formaran un president, un vicepresident, un secretari i un tresorer, tots seran membres de l’AVV i d’enterros.
Amb els objectius de: Acordar amb les funeràries els serveis mínims i
pressupostos. Comptabilitzar les derrames segons els costos del servei i fer el
seguiment posterior i vetllar pel compliment dels estatuts, objectius i per
millorar la gestió i eficàcia del servei .
23.(abans art.3) La junta serà escollida i consensuada en l’Assemblea Anual
d’enterros, pels socis presents i per majoria simple (la ½ + 1). La nova junta es
3

presentarà a l’Assemblea de l’AVV per ser inclosa en l’acta. No es remunerarà
cap càrrec.
24.(abans art. 4) La comissió d’enterraments és una vocalia més dins de l’AVV, que
donat el seu caràcter particular, portarà la seva pròpia comptabilitat i serà
independent de la comptabilitat de l’AVV.
25.(abans art. 5) Un cop l’any es celebrarà l’Assemblea Anual d’associats i
beneficiaris d’enterros per què la junta presenti l’estat de comptes i el treball de
l’any anterior. Aquesta assemblea es comunicarà com a mínim 6 dies abans.
També podran sol·licitar una convocatòria d’ assemblea un mínim de 10/100 de
socis titulars, mitjançant un escrit signat per tots els titulars i dirigit a la junta.
26.(abans art. 6) La modificació dels articles d’aquest reglament es podrà efectuar
mitjançant una Assemblea General en la que consti en l’ordre del dia i s’aprovi
per majoria simple (1/2 + 1).
27.(abans art. 21) Els pagaments es canalitzaran mitjançant DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA i els costos financers (comissions, interessos, manteniment...) es
carregaran proporcionalment en els rebuts de les derrames. L’import dels
rebuts retornats i les despeses generats s’afegiran en la següent derrama al soci
deutor.
28.(abans art. 21bis) Amb l’objectiu de disposar d’un fons de reserva que ens
permeti cobrir dos serveis, es farà una derrama extraordinària, si durant l’any, a
comptar des de la última, no es produeix cap defunció.
29.(abans art. 26) DISSOLUCIÓ. Només es podrà dissoldre la Comissió quan ho
decideixi una Assemblea General convocada a tal efecte i amb el vot afirmatiu
de tres quartes parts dels socis titulars presents. En la mateixa assemblea es
decidirà quina destinació se li donarà al patrimoni de la Comissió, si n’hi hagués.
També es podrà dissoldre la Comissió d’enterros per una disposició legal
d’obligat compliment, si hi fos o es promulgués.
30. La prescripció d’errors en la gestió i/o desinformació serà de 3 anys.
Reglament aprovat i actualitzat el 21 d'octubre de 2020
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