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ASUNTO: DECRETO APERTURA CEMITERIO

DECRETO DA ALCALDÍA
O 14 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que
se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada
polo COVID-19, no que se contemplan medidas imprescindibles para facer fronte a esta
situación, sendo proporcionadas á extrema gravidade da mesma e que se dirixen, entre
outras cousas, a protexer a saúde e seguridade dos cidadáns e conter a progresión da
enfermidade.
No seu artigo 11, o citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establecía que a
asistencia nos lugares de culto e ás cerimonias civís e relixiosas, incluídas as fúnebres,
condiciónabanse á adopción de medidas organizativas consistentes en evitar
aglomeracións de persoas, en función das dimensións e características dos lugares, de
tal maneira que se garanta aos asistentes a posibilidade de respectar a distancia entre
eles de, polo menos, un metro.
Non entanto, debido ás especiais características que rodean as cerimonias fúnebres,
era difícil asegurar a aplicación das medidas de contención e distanciamento coa
separación interpersoal de máis dun metro necesaria para limitar a propagación do
virus.
A Orde SND/298/2020, de 29 de marzo, pola que se establecen medidas excepcionais
en relación cos velorios e cerimonias fúnebres, civís ou de culto relixioso, para limitar a
propagación e o contaxio polo COVID-1, dispuxo que a participación nas comitivas para
o enterramento ou despedida para cremación da persoa falecida restrínxérase a un
máximo de tres familiares ou achegados, ademais, no seu caso, do ministro de culto ou
persoa asimilada da confesión respectiva para a práctica dos ritos funerarios de
despedida do defunto. En todo caso, deberíase respectar sempre a distancia dun a dous
metros entre eles.
Con base na citada normativa polo Concello de Monforte de Lemos procedeuse ao
peche do Cemiterio Muncipal para as visitas ao público, quedando autorizadas,
únicamente as activvidades de enterramento.
A Orde SND/386/2020, de 3 de maio, flexibilizou determinadas restricións sociais e
determinou as condicións de desenvolvemento da actividade de comercio polo miúdo e
de prestación de servizos, así como das actividades de hostalaría e restauración nos
territorios menos afectados pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
No seu artigo 5, referido a velorios e enterros dispúxose que a participación na
comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da persoa falecida
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restrínxese a un máximo de quince persoas, entre familiares e achegados, ademais de,
no seu caso, do ministro de culto ou persoa asimilada da confesión respectiva para a
práctica dos ritos funerarios de despedida do defunto.
En todo caso, deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas
polas autoridades sanitarias para a prevención do COVID-19, relativas ao mantemento
dunha distancia mínima de seguridade de dous metros, hixiene de mans e etiqueta
respiratoria.
Se ben é certo que na citada normativa non se fai referencia explícita aos cemiterios,
cabe asimilar as condicións nas que relaizarase a actividade de acceso aos mesmos, ás
reguladas na Orde SND/386/2020.
Con base no anteriormente exposto e en virtude das atribucións que me confire o art.
21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e o art. 61 da Lei
5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia,
DISPOÑO:
Proceder á apertura ao público das instalacións do cemiterio municipal, coas
condicións establecidas no art. 5 da Orde SND/386/2020, de 3 de maio.
Monforte de Lemos a data da sinatura dixital
Ou ALCALDE,
Asdo.- José Tomé Roca
MONFORTE DE LEMOS, data da sinatura do Sr. Alcalde
Ordena e asina o Sr. Alcalde
Certifica e asina o Sr. Secretario
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