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VOCALIA D'ENTERRAMENTS
DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE TORRE ROMEU

NORMES DE FUNCIONAMENT

Apartat 1. REQUISITS D'INSCRIPCIÓ
Article 1. Només podrà ingressar en la vocalia d'enterraments
tot aquell que estigui empadronat a Sabadell, o aquells que,
procedents del barri, resideixin en un altre municipi i vulguin
seguir vinculats a aquesta vocalia per afinitat.
Article 2. Per poder donar-se d'alta cal complementar, signar
l'imprès d'inscripció i satisfer l'aportació econòmica que s'hagi
establert, així com ser socis de l'Associació de Veïns.
Article 3. No s'acollirà en aquesta vocalia a la gent més gran
de cinquanta-cinc anys (55).
Article 4. En cas d'alta d'un ex membre d'aquesta Vocalia,
dependrà si la baixa va ser voluntària o va ser baixa d'ofici per
morositat. Si va ser baixa voluntària es podrà re-incorporar
sempre que no ultrapassi l'edat permesa i, si va ser per
morositat, s'ha de posar al dia de totes les quotes pendents,
i les del temps transcorregut, i igualment no superar l'edat
establerta com a límit.

Article 5. S'entendran amb els mateixos drets les parelles de
fet, així com qualsevol altra unitat familiar.
Article 6. Els nens nascuts o adoptats queden automàticament
coberts per la Vocalia fins al mes de vida, o bé, al mes
d'inscripció a la família, sempre que els pares tinguin la seva
pròpia pòlissa familiar.
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Article 7. Els associats tenen dret al servei de categoria 9,
inclosa làpida i nínxol a partir de la segona fila, segons ordre
que estableixi la funerària (normativa municipal).
Article 8. Al servei estan inclosos 100 recordatoris, una corona
o un centre de flors i si la família necessita un taxi, aquesta ha
de comunicar al comercial de funerària i la Vocalia es faria
càrrec de la despesa.
Article 9. Tots els socis estan obligats a satisfer el pagament
trimestral durant els 10 primers dies del mes. Si no ho fan, al
següent impagament, previ avís, seràn donats de baixa del
servei.
Article 10. Tot aquell soci que canviï de residència o s'absenti
del seu domicili habitual per un període superior a dos mesos,
està obligat a comunicar-ho a la vocalia.
Article 11. La família que tingués nínxol i enterrin al segon
familiar en el mateix nínxol, podrà disposar de nova làpida, o
bé, reformar la que hi ha.
Article 12. Tot aquell soci que sindependitzi de la unitat familiar,
té l'obligació de donar d'alta una nova pòlissa en la què consti
aquest soci com a titular, abonant l'alta de pòlissa.

Apartat 3. BAIXES DELS ASSOCIATS
Article 13. Tot aquell soci que se li doni de baixa per falta de
pagament, serà readmès, sense tenir en compte l'edat, sempre
que pagui les quotes pendents fins a la data, durant l'any
immediatament posterior a la data de baixa, passat aquest
període, podrà ser readmès pagant igualment les quotes des
de la data que es va donar de baixa, a més de la quota de la
pòlissa i no podrà sobrepassar l'edat permesa per la Vocalia.
Article 14. En cas de separació de parella hauran de convenir
entre ells la situació i establir a un com a titular de la pòlissa.
Article 15. Els associats tenen dret a donar-se de baixa de
forma voluntària, si així ho comuniquen a la Vocalia i se signa
el document corresponent.
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Apartat 4. ASSEMBLEA GENERAL
Article 16. Durant el primer trimestre de l'any es reuniran tots
els membres de la Vocalia, als que se'ls hi donaran compte
del moviment de l'any anterior.
Article 17. Aquestes normes i directrius podran ser modificades
pels acords presos en les reunions generals

Apartat 5. COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 18. La Vocalia serà regida per una Junta responsable
que estarà composta per membres de la Junta de l'Associació
de Veïns.
Article 19. En cas de no funcionar la Vocalia, no podran dimitir
els membres de la Junta fins que no hi hagi una altra fundada
i, en cas que no es formés una altra Junta, tots els socis o una
tercera part d'ells decretaran què es farà.

Apartat 6. DEFUNCIONS

Article 21. Si la família del difunt desitja un enterrament-funeral
de classe superior, aquesta haurà de fer-se càrrec abonant la
diferència.
Article 22. Si algun membre de la Vocalia morís fora del lloc
de residència, es pagarà el trasllat per al seu enterrament al
lloc on consti empadronat, dins del Territori Nacional.
Article 23. Si les despeses d'un enterrament-funeral d'un
membre de la Vocalia són satisfetes per alguna companyia
asseguradora, la Vocalia no abonarà cap quantitat.
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Article 20. Quan es produeixi la defunció d'un soci, la família
ha de comunicar al comercial de la Funerària que pertany a
la Vocalia de Torre Romeu, aportant l'últim rebut pagat. La
Vocalia abonarà a la Funerària la quantitat corresponent per
a un enterrament-funeral de la categoria establerta per la
Vocalia.
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Article 24. En els casos que la família rebutgi la vetlla de la
Funerària, no hi haurà reintegrament econòmic.
Article 25. Quan els socis vulguin optar a enterrar un familiar
juntament amb un altre, hauran de deixar transcórrer un mínim
de dos anys, segons les normes de Sanitat. Durant aquest
període de dos anys, la Vocalia es farà càrrec de les despeses
de lloguer del segon nínxol, exceptuant el trasllat.
Article 26. Les làpides podran ser escollides entre una gamma
establerta per la Vocalia, per tant, si algun soci vol optar a una
altra làpida diferent, la diferència de preu pactada per la Vocalia,
serà abonada per aquest usuari.

Apartat 7. DISPOSICIONS GENERALS
Article 27. Aquesta associació disposa d'un compte exclusiu
i variable en funció dels socis, per sufragar les despeses
generals d'aquests.
Article 28. Aquesta Vocalia és membre de la Coordinadora de
vocalies de enterraments de la comarca, de manera que acollirà
tot soci que provingui d'una altra Vocalia pertanyent a aquesta
Coordinadora. Sempre que faci efectiu el pagament de la
pòlissa d'inscripció.

AQUESTES NORMES NOMÉS PODRAN SER
RENOVADES TOTALMENT O PARCIALMENT
PER DECISIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL.
LA VOCALIA DENTERRAMENTS DE
L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TORRE ROMEU
ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE,
I LES SEVES FINALITATS SÓN
ÚNICAMENT SOCIALS.
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ANNEX

· Arca de fusta fina, vernissada, creu i Crist de metall, plata
identificativa corresponent al catàleg de pompes fúnebres.
· Cotxe fúnebre
· Una corona de flors naturals amb llaç d'inscripció.
· Cent (100) recordatoris i tràmits parroquials segons el
costum.
· Vestir i preparar al difunt.
· Registre civil, tràmits i metge que certifiqui l'acta de
defunció, impostos, taxes i despeses de inhumació.
· Despeses de cementiri si ja es tingués sepultura en
concessió, o adjudicació de nínxol en el cementiri de la
ciutat on resideixi l'associat sempre que aquest hagi
notificat el canvi de domicili a l'Associació, tal com marquen
les Normes.
· Incineració i urna.
· Caixa de Zinc en cas que sigui obligatori.
· Làpida de marbre amb dos florers d'acer inoxidable
(sempre fet pel nostre marmolista). En cas que la làpida
la faci un altre marmolista, la Vocalia no abonarà cap
import per aquest concepte, excepte els Associats que
resideixin fos de Catalunya (l'import de la làpida sempre
serà el marcat per la Vocalia, sigui el que sigui el lloc de
la residència de l'associat)
· Trasllats en territori espanyol.
· És imprescindible la presentació de l'últim rebut pagat a
la Funerària, si l'associat no està al corrent de pagament,
la Funerària no farà el càrrec del servei a compte de la
Vocalia d'Enterraments.
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI número 9
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Associació de Veïns

TORRE - ROMEU

C/ Sau, 142
Tel. i Fax 93 726 76 40
e-mail: entierrostorreromeu@hotmail.com
www.avvtorreromeu.es
08202 Sabadell
Fora d'horaris de l'Associació,
els socis poden contactar
directament amb els serveis
funeraris floristeria
presentant l'últim rebut
de la Vocalia d'Enterraments
al corrent de pagament.
Funerària (24 hores):
Ronda d'Orient, s/n
Tel. 93 727 74 00
Floristeria Caralt:
Ronda d'Orient, s/n
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