Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla

FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA
ANUNCI

La Fundació va aprovar el primer Reglament del Cementiri el 1903 i aquest va ser
modificat el 14 de maig de 1993.
L’article 5.2, apartat c) dels Estatuts de la Fundació disposa que una de les finalitats
primordials de la Fundació “l’Administració, segons el seu dret, de la propietat i el
servei del Cementiri de Tarragona”.
Els canvis normatius profunds i la necessitat d’adequació als signes dels nous temps i
a la realitat de la nostra societat actual han aconsellat que el Patronat de la Fundació
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla aprovi aquest nou Reglament de Cementiri General
de Tarragona en la sessió del 29 d’abril de 2020.
Capítol I
De les disposicions generals
Article 1. Denominació
El Cementiri General de Tarragona és el propi de la ciutat de Tarragona.
Article 2. Titularitat
La Fundació Hospital de Sant Pau i de Santa Tecla és la titular del Cementiri General
de Tarragona des del 22 de desembre de 1825.
Article 3. Situació
Les finques on està situat el Cementiri General de Tarragona i les adjacents,
qualificades per a aquest ús, són propietat de la Fundació Hospital de Sant Pau i de
Santa Tecla.
Article 4. Principis
1. La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla actua d’acord amb els principis
d’universalitat, responsabilitat i seguretat jurídica tot garantint el respecte al dret a
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La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla és la titular del Cementiri General de
Tarragona des del 22 de desembre de 1825, per donar continuïtat a la prestació del
servei de cementiri als ciutadans de la ciutat de Tarragona, que es remunta a la seva
creació el 15 de desembre de 1464.
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Reglament del Cementiri General de Tarragona
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l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, a la llibertat religiosa, a la dignitat i la llibertat
de les persones al Cementiri General de Tarragona.

1. L’administració i gestió del Cementiri la realitzarà la Fundació Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla directament o indirectament, mitjançant una altra entitat.
2. La gestió del Cementiri es pot acordar amb l’Ajuntament de Tarragona, atès que és
un servei municipal mínim obligatori, mitjançant un conveni o qualsevol altra fórmula
jurídica.
Article 6. Règim jurídic
Aquest reglament s’aprova en compliment de l’article 5.1, apartat c) dels Estatuts de la
Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, en virtut del que disposa la Llei 2/1997,
de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria i la resta de normativa aplicable.
Capítol II
Dels titulars
Article 7. Titularitat
1. La titularitat del dret funerari sobre una sepultura pot ser d’una persona física o
jurídica pública o privada.
2. També podran ser-ne titulars les comunitats religioses, confraries, associacions i
fundacions, sempre que no obtinguin cap mena de contraprestació pel dret d’ús.
3. El dret funerari permet la inhumació del cadàver de la persona o persones titulars o
de les persones que aquesta autoritzi, bé sigui inter vivos o mortis causa.
Capítol III
De les sepultures
Article 8. Tipologia
1. Les sepultures del Cementiri poden ser del tipus següent:
a. Panteó. Monument funerari aïllat que s'eleva notablement sobre terra; amb cripta o
no, però sempre amb un dipòsit per a un o més cadàvers.
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Article 5. Administració i gestió
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3. Aquest principis han de ser observats pel personal i per qualsevol persona que
accedeix al Cementiri, actuant en tot moment amb educació i un comportament
adequat, a fi de no alterar la pau, la tranquil·litat i el recolliment propis del lloc.
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2. La totalitat d’actuacions que es realitzin al Cementiri es desenvoluparan amb ple
respecte a l’ètica, la deferència, el respecte i el decòrum propis envers el cadàver i les
restes cadavèriques, la persona titular, la família i les altres persones del seu entorn.
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c. Mausoleu o hipogeu. Sepultura de forma horitzontal adossada a d’altres
construccions amb diversos dipòsits per a cadàvers i una ossera comuna, tot inclòs
dins d'un únic tancament exterior.
d. Fossa. Sepultura de forma vertical excavada a terra amb dipòsit independent per a
dos o tres cadàvers, tot inclòs dins d'un únic tancament exterior situat arran de terra.

Sarcòfag. Sepultura de forma vertical de dos o tres nínxols sobreposats, adossat a
d’altres construccions i amb una ossera comuna, tot inclòs dins d'un únic tancament
exterior.

Pàg. 3-12

g. Columbari. Construcció per inhumar restes incinerades, adossada o no a d’altres
construccions.
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e. Nínxol. Sepultura amb un dipòsit per a un sol cadàver, construïts en línies
sobreposades, on l’inferior pot tenir ossera, formant illes d'una o més cares.
f.
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b. Capella. Construcció, en la forma que indica el seu nom, adossada a d’altres
construccions o a les parets que tanquen el Cementiri, amb dipòsit per a un o més
cadàvers.

h. Fossa comuna. Construcció arran de terra o porció de terreny on s’inhumen junts els
cadàvers, que no es situen en altres sepultures.
i.

Ossera comuna. Construcció arran de terra o porció de terreny on s’inhumen les
restes cadavèriques, que no es situen o s’han retirat d’altres sepultures.
2. La construcció d’una sepultura pot ser promoguda per l’Administració del Cementiri
o per una altra persona física o jurídica, que ostenti la titularitat del dret funerari.
Capítol IV
Del títol jurídic
Secció I
Del dret funerari
Article 9. Dret funerari
1. El dret funerari sobre una sepultura del Cementiri General de Tarragona per al
dipòsit de cadàvers i restes cadavèriques té la naturalesa jurídica d’un dret d’ús sobre
cosa aliena, de caràcter onerós, sotmès a condicions i per un termini determinat i
renovable, tal i com disposa l’article 562-6 del Codi Civil de Catalunya.
2. La concessió d’un dret funerari està condiciona a la satisfacció d’un cànon per la
disposició inicial de la sepultura i també per cadascuna de les renovacions de la
concessió que s’atorguin.
3. El dret funerari es limita a l'ús de les construccions corresponents i resta subjecte a
aquest Reglament i a la normativa aplicable.
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4. La concessió d’un dret funerari s'atorga amb motiu d’un enterrament immediat, llevat
de supòsits excepcionals.

a.
b.
c.
d.
e.

Identificació de la sepultura
Concessió i caducitat del dret funerari
Nom i cognoms i dades d’identificació de la persona titular de la sepultura.
Transmissions de dret funerari inter vivos o mortis causa.
inhumacions, exhumacions i trasllats, amb indicació del nom, cognoms i data de les
actuacions.
f. Limitacions, prohibicions i clausura.
g. Satisfacció de cànons i taxes i dipòsit de fiances.
h. Qualsevol altra circumstància d’interès relativa a la sepultura o al seu conjunt.
Article 11. Terminis
1. El dret funerari d’ús d’una sepultura es concedeix per un termini de 30 o 50 anys, a
petició de la persona titulat i després de que l’Administració del Cementiri en valori la
disponibilitat.
2. La renovació de la concessió es concedeix per un termini de 20 anys, prorrogable
per períodes de la mateixa durada, d’acord amb la voluntat expressada per la persona
titular.
Article 12. Caducitat
La caducitat del dret funerari es produeix en els casos següents:

a. Abandonament de la sepultura, que suposa el transcurs de 5 anys sense satisfer la
taxa de conservació i manteniment o sense atendre el deure de conservació, de la
sepultura, amb els apercebiments corresponents.
b. Incompliment del deure de subrogar la titularitat en el termini de 5 anys des de la
producció de la causa que la va generar.
c. Declaració de ruïna de la construcció.
d. Incompliment reiterat del deure de conservació, manteniment i neteja i, si s’escau, de
restauració, de les sepultures de caràcter monumental, de valor cultural, històric i
artístic, de personatges il·lustres o històrics; així com en sepultures i monuments
d’especial interès per la preservació de la memòria històrica, durant més de 5 anys,
amb els apercebiments corresponents.
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2. El Registre General ha de contenir per cada sepultura les dades següents:
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1. El dret funerari es constitueix amb la inscripció al Registre General i s’acredita
mitjançant l'expedició del títol corresponent.
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Article 10. Constitució
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Article 13. Rescat

2. Així mateix, es pot revocar la concessió en cas d’incompliment molt greu d’una
autorització d’obra, prèvia instrucció d’un procediment contradictori.
Article 15. Extinció
1. La concessió del dret funerari sobre una sepultura, sense haver sol·licitat la
renovació de la concessió, s’extingeix amb l’expiració del termini de la concessió.
2. El dret funerari també s’extingeix quan concorri una causa de caducitat.
3. En aquest cas, la persona titular serà requerida per què disposi el trasllat de les
restes cadavèriques a una ossera.
4. L’extinció d’un dret funerari sobre una sepultura permet l’atorgament d’un altre dret
funerari a un altra persona titular successivament.
Secció II
De la subrogació
Article 16. Canvi de titularitat
1. En cas de mort o extinció de la persona titular del dret funerari, la persona
beneficiària de la subrogació ha d’instar el canvi de titularitat en el termini màxim de 5
anys.
2. Així mateix, la persona posseïdora d’un dret funerari ha d’instar el canvi de titularitat
en el termini màxim de 5 anys.
3. L’incompliment del deure de subrogar o d’instar el canvi de titularitat comporta
l'extinció del dret funerari, sense dret a indemnització.
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1. L’Administració del Cementiri, pot revocar la concessió del dret funerari, prèvia
instrucció d’un procediment contradictori, en el termini de 5 anys, amb els
apercebiments corresponents, a causa d’un incompliment reiterat i molt greu de les
disposicions d’aquest Reglament, , en particular dels principis, drets i deures que ha
d’observar la persona titular, pot revocar la concessió del dret funerari, sense dret a
indemnització.
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Article 14. Revocació
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L’Administració del Cementiri per raons d’interès general pot rescatar la concessió d’un
dret funerari, prèvia tramitació d’un procediment contradictori, sempre que es posi a
disposició de la persona titular una sepultura similar per inhumar el cadàver o les
restes cadavèriques en idèntiques condicions.

Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla

Secció III
De la transmissió

3. En defecte d’institució de persona hereva o legatària o de successió testamentària,
el dret funerari correspon a qui designi la successió intestada de conformitat amb la
llei.
Article 18. Transmissió inter vivos
1. El dret funerari sobre una sepultura es pot cedir per un acte inter vivos, que ha de
constar en document públic, a les persones familiars de la persona titular en línia
directa i col·lateral fins al quart grau, ambdues per consanguinitat i fins al segon grau,
per afinitat i de les persones que acreditin una relació afectiva i de convivència mínima
de 5 anys amb la titular immediatament abans de la transmissió.
2. La persona titular de dret funerari pot renunciar en tot moment a la concessió, sense
dret a indemnització.
Capítol V
De la inhumació, exhumació o trasllat
Article 19. Conceptualització
Es considera cadàver al cos humà durant els cinc primers anys següents a la mort
real, a partir dels quals tindrà la consideració de restes cadavèriques.
Article 20. Inhumació
1. El cadàver serà inhumat a partir de les 24 hores del seu traspàs, tret que la
normativa de sanitat mortuòria general o ad hoc disposi altrament
2. La conducció del cadàver al Cementiri es pot realitzar abans de transcórrer aquest
termini per perill de descomposició ràpida, contagi infecciós o qualsevol altra causa
determinada per la normativa de sanitat mortuòria.
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2. En cas de pluralitat de persones titulars, es requereix l’acord per tal de designar la
persona a favor de la qual s’inscriu el dret funerari com a titular, que ha de constar en
document públic. Si no es fa una designació expressa, hi figurarà la persona que
ostenti la major participació, o, sinó qui ostenti la relació de parentiu més pròxim; i en
cas d’igualtat de grau, la de major edat. En cas de manca d'acord, serà vàlida la
designació feta per les persones que representin la majoria. Si hi ha empat es decidirà
per sorteig. En tot cas, les altres persones podran reservar-se el dret d’inhumació, amb
l’ordre i disposició que s’estableixi.
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1. El dret funerari sobre una sepultura es pot transmetre mortis causa a qui la persona
titular institueixi com a hereva o legatària.
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Article 17. Transmissió mortis causa

Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla

Article 21. Tancament

No es pot obrir cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys des de la darrera
inhumació, o cinc anys si la mort s'hagués produït per malaltia infecciosa contagiosa,
tret de disposició judicial o administrativa sanitària.
Article 23. Reducció
1. Quan la inhumació es faci en una sepultura que ja contingui altres cadàvers o restes
cadavèriques, es podrà efectuar la reducció de les despulles en el mateix acte de la
inhumació.
2. La reducció es pot realitzar abans de l'acte d’inhumació a petició expressa de la
persona titular. En aquest cas, podrà ser presenciada per aquesta o una altra persona
en qui delegui, sempre que la disponibilitat del servei ho permeti.
Article 24. Ocupació
1. El nombre d'inhumacions successives en cada sepultura depèn de la seva capacitat,
tenint en compte la possibilitat de reducció de les restes cadavèriques de les
inhumacions efectuades anteriorment.
2. La persona titular, inicialment o en qualsevol moment posterior, pot limitar de forma
expressa i fefaent tant el nombre d’inhumacions, com la inhumació o no dels cadàvers
de determinades persones.
Article 25. Autorització
1. La inhumació requereix la presentació dels documents següents:
a. Títol de la sepultura.
b. Autorització del titular.
c. Autorització judicial o administrativa sanitària, si s’escau.
2. La exhumació o trasllat d’un cadàver o de restes cadavèriques o qualsevol altra
actuació similar requereix l’autorització de l’Administració del Cementiri i l’autorització
judicial o administrativa sanitària, si s’escau.
3. Un cop examinada aquesta documentació, l’Administració del Cementiri autoritzarà
la inhumació i, si s’escau, l’obertura de la sepultura, l’exhumació o el trasllat; en cas
contrari, ho haurà de justificar.
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Article 22. Obertura
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2. El tancament ha de ser hermètic en totes les seves obertures, de tal manera que
impedeixi qualsevol tipus d’emanacions o filtracions.
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1. La sepultura no pot estar oberta més temps de l'estrictament necessari per a
realitzar les actuacions previstes.
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4. La realització d’aquestes actuacions comporta la satisfacció d’una taxa per part de
la persona titular o qualsevol altra persona autoritzada per aquesta.
Capítol VI
De l’ordre

Els horaris d'obertura i tancament del Cementiri es fixen d’acord amb les dates de
màxima afluència i han de permetre l’accés dels diferents col·lectius.
Capítol VII
De la conservació
Article 28. Deures
1. L’Administració de Cementiri és responsable de la conservació i manteniment
general del Cementiri, incloses les vies públiques i els conjunt d’elements comuns.
2. La conservació, manteniment i neteja de la sepultura, que ha de mantenir el
decòrum propi de la dignitat de la mateixa, és responsabilitat de la persona titular del
dret funerari, que ho farà efectiu través dels seus propis mitjans o per l’encàrrec a
l’Administració del Cementiri.
3. La persona titular del dret funerari ha de realitzar les actuacions i, obres si s’escau,
necessàries per al compliment d’aquest deure.
4. L’incompliment reiterat d’aquest deure, previs els apercebiments corresponents,
comporta l’execució subsidiària per part de l’Administració del Cementiri, a càrrec de la
persona titular i la reiteració per més de 5 anys, amb els apercebiments corresponents,
pot comportar l'extinció del dret funerari, sense dret a indemnització.
Capítol VIII
De les obres
Article 29. Requeriment
1. L’administració del Cementiri pot requerir a la persona titular del dret funerari per tal
que realitzi les obres necessàries per a la conservació adequada de la sepultura.
2. L’incompliment reiterat d’aquest deure, previs els apercebiments corresponents,
comporta l’execució subsidiària per part de l’Administració del Cementiri, a càrrec de la
persona titular.
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Article 27. Horaris
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Totes les persones poden accedir al Cementiri mentre observin els principis que
preveu l’article 4, així com els de la resta del Reglament i la normativa aplicable. Tot i
així, es reserva el dret d’admissió per causa justificada.
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Article 26. Dret d’accés
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Article 30. Obres

4. Les obres promogudes per la persona titular, o amb autorització d’aquesta, poden
ser realitzades per externs o per encàrrec a l’Administració de Cementiri, a compte de
la persona titular
5. La realització d’obres en una sepultura comporta la satisfacció d’una taxa, així com,
en determinats supòsits el dipòsit d’una fiança per fer front a la indemnització a les
eventuals responsabilitats.
6. L'incompliment dels termes de l’autorització pot comportar la revocació de la
mateixa, la pèrdua de la fiança, el dret a indemnització, l’ordre de restabliment de la
situació anterior o la revocació de la concessió del dret funerari, en funció de la
gravetat.
Article 31. Treballs d’externs
1. Les obres realitzades en una sepultura per personal aliè al Cementiri no podran
alterar ni provocar danys en altres sepultures o elements comuns o no, no podran
pertorbar la pau i l’odre pròpies del Cementiri , hauran de deixar la sepultura i el seu
entorn en perfecte estat d’ordre i neteja i, en tot cas, hauran d’observar estrictament
les instruccions que rebin de l’Administració del Cementiri.
2. La persona titular del dret funerari per compte de qui s’han realitzat les obres en una
sepultura és responsable de tots els danys directes o indirectes que es puguin
ocasionar a qualsevol persona o bé.
Capítol IX
De la ruïna
Article 32. Declaració de ruïna
1. Una construcció es considera en ruïna quan la reparació suposi més del 50% del
cànon per la disposició inicial de la sepultura, actualitzat en el moment.
2. La declaració de ruïna d’una sepultura requereix la tramitació d’un procediment
contradictori, amb la intervenció de la persona titular del dret funerari.

Rambla Vella, 14 • 43003 TARRAGONA
Tel. 977 259 900 • Fax 977 234 942
fhospital@xarxatecla.cat
www.xarxatecla.cat

Pàg. 9-12

3. Aquestes obres, en cap cas, poden suposar un increment de la superfície o
l’augment del nombre de dipòsits per a cadàvers o osseres.
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2. La modificació de l’estructura de la sepultura requereix la presentació d’un projecte
tècnic amb el visat corresponent. En tot cas, l’establiment de qualsevol imatge o grup
escultòric haurà de ser aprovat prèviament per l’Administració del Cementiri.
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1. Qualsevol obra realitzada en una sepultura per compte de la persona titular, o amb
autorització d’aquesta, requereix l’autorització de l’Administració del Cementiri i
l’autorització judicial o administrativa sanitària, si s’escau.
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3. En aquest cas, es requerirà a la persona titular per què disposi el trasllat dels
cadàvers a una altra sepultura o de les restes cadavèriques a una ossera, prèvia
autorització judicial o administrativa sanitària, si s’escau. Si la persona titular del dret
funerari no disposa res, la inhumació es realitzarà a la fossa comuna o a l’ossera
comuna.

Capítol X
Del patrimoni històric
Article 33. Patrimoni històric artístic
El Cementiri General de Tarragona conté sepultures i altres obres de caràcter
monumental que cal preservar d’una forma particular i fer conèixer a les ciutadanes i
els ciutadans, atès el seu valor cultural, històric i artístic per a la ciutat de Tarragona.
Article 34. Personatges il·lustres
Les sepultures i la memòria dels personatges il·lustres de la ciutat de Tarragona
inhumats al llarg del temps al Cementiri han de ser preservades d’una forma particular
i conegudes per les ciutadanes i els ciutadans de Tarragona
Article 35. Memòria històrica
En el Cementiri hi han sepultures de persones que van morir per la defensa dels valors
de la llibertat i la democràcia, en molts casos en el propi Cementiri; i monuments que
tenen com a finalitat la preservació del record i la memòria històrica de les ciutadanes i
dels ciutadans de Tarragona i de les generacions futures sobre episodis luctuosos de
la nostra història col·lectiva com la Guerra del Francès o la Guerra Civil.
Article 36. Registre
Les sepultures de caràcter monumental i altres obres de valor cultural, històric i artístic,
els personatges il·lustres inhumats i les sepultures i monuments d’especial interès per
la preservació de la memòria històrica constaran en un Registre específic del
Cementiri.
Article 37. Actuacions
1. L’incompliment del deure de conservació, manteniment i neteja i, si s’escau, de
restauració d’aquestes sepultures i monuments per part de la persona titular o quan
aquesta no es pugui determinar, comporta l’execució subsidiària per part de
l’Administració del Cementiri, a càrrec de la persona titular i la reiteració d’aquest
incompliment comporta l'extinció del dret funerari, sense dret a indemnització.
2. L’Administració del Cementiri dissenyarà un pla d’accions diverses a fi de difondre la
història, les sepultures monumentals, els personatges il·lustres i els elements i llocs de
la memòria històrica del Cementiri per tal d’apropar-lo a la ciutadania de Tarragona;
entre les quals, visites guiades.
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4. La declaració de l'estat de ruïna comporta l'extinció del dret funerari, sense dret a
indemnització.

Hospital de Sant Pau i
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Capítol X
De la Capella
Article 38. Capella

2. A la Capella s’hi troba la sepultura del M. I. Capítol de la Catedral de Tarragona; així
com una ossera, des dels inicis del Cementiri.
Capítol XI
De les determinacions econòmiques
Article 39. Cànons
La Comissió Econòmica del Cementiri aprova anualment el cànon per a l’atorgament
de la concessió d’un dret funerari sobre les diverses tipologies de sepultures, d’acord
amb l’article 8 d’aquest Reglament, que en preveu el termini; així com per a la
renovació de la concessió, la subrogació i la transmissió inter vivos i mortis causa del
dret funerari.
Article 40. Taxes
1. Així mateix anualment, s’aproven les taxes que es meriten per la inhumació, la
exhumació i el trasllat de cadàvers i restes cadavèriques, la conservació, el
manteniment i la realització d’una obra menor en una sepultura.
2. La realització d’una obra major en una sepultura està sotmesa a una taxa que es
determina ad hoc en funció del projecte tècnic autoritzat, que com a mínim serà del 3%
del pressupost d’execució.
3. Així mateix, per a la realització d’una obra major s’exigeix el dipòsit d’una fiança
equivalent al 50% del pressupost d’execució de l’obra, d’acord amb el projecte tècnic
autoritzat.
Article 41. Mora
Sens perjudici de l’establert en l’article 11 d’aquest Reglament, la no satisfacció en el
termini indicat dels cànons o les taxes previstes a l’article anterior, previs els
apercebiments corresponents, comportaran la impossibilitat de fer enterraments en la
sepultura si no es satisfan les taxes pendents amb un recàrrec del 20% .
Disposicions finals
Disposició final primera. Responsabilitat sobre les sepultures
L’Administració del Cementiri no és responsable dels desperfectes o/i robatoris que es
produeixin a les sepultures o dels objectes que si hagin dipositat.
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1. A la Capella del Cementiri s’hi realitzen les celebracions litúrgiques relacionades
amb la Festivitat dels Fidels Difunts i d’altres que es determinin.

Hospital de Sant Pau i
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Disposició final segona. Protecció de dades
La gestió del Cementiri està sotmesa al compliment de la normativa de protecció de
dades, en particular de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.

A l'interior de Cementiri no està autoritzada cap tipus d'activitat lúdica o de caràcter
comercial, en particular de venda ambulant.
Disposició final quarta. Drets d’imatge
La cessió i/o reproducció de drets d’imatge i d’explotació d’enregistrament de vídeo i
fotografia ha de ser autoritzada expressament per l’Administració del Cementiri, que
pot sotmetre-la a condicions.
Disposicions transitòries
Disposició transitòria única. Adequació de les concessions
1. La concessió i renovació del drets funeraris atorgats en virtut del Reglament de
1903 i del Reglament de 1993 mantenen els terminis establerts inicialment fins a
l’expiració del mateixos.
2. La renovacions subsegüents de la concessió dels drets funeraris resten sotmeses al
que disposa aquest Reglament, en particular, al que preveu l’article 12, pel que fa al
termini.
3. Es declara d’ofici la caducitat del dret funerari sobre les sepultures en estat de ruïna
o d’abandonament, prèvia tramitació d’un procediment contradictori.
Disposicions derogatòries
Disposició derogatòria única. Derogacions expressa i tàcita
Resta derogat expressament el Reglament de règim i conservació del Cementiri
General de Tarragona del 14 de maig de 1993 i les disposicions que s’oposin al que
disposa aquest Reglament.
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Disposició final tercera. Limitació d’activitats

