REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Aprovat pel Ple: 06/02/2002
Publicat al BOP: 02/03/2002

ÍNDEX:

PREÀMBUL

TÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS
TITOL I:

DEL SERVEI DE CEMENTIRI

Capítol 1:
Capítol 2:

Del personal
De les instal·lacions auxiliars

TITOL II:

DELS DRETS FUNERARIS

Capítol 1:
Capítol 2:

Capítol 3:
Capítol 4:

Dels drets funeraris en general
De les transmissions:
Secció 1ª:
Transmissions “mortis causa”
Secció 2ª
Transmissions “inter vius”
Secció 3ª
Transmissions provisionals
Modificació del dret funerari.
Caducitat del dret funerari

TITOL III:

DE LES INHUMACIONS; EXHUMACIONS I TRASLLATS

TITOL IV:

DEL SIMBOLISME
FUNERARIS.

TITOL V:

DE LES CONSTRUCCIONS FUNERARIES

ICONOGRÀFIC,

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
Disposició Transitòria
Disposició Addicional
Disposició Derogatòria
Disposició Final

1

EPITAFIS

I

ORNAMENTS

PREÀMBUL

L’actual Reglament del Cementiri Municipal va ésser aprovat pel Ple de l’Ajuntament,
el 20 de desembre de 1972. D’aleshores ençà, la normativa sectorial tant estatal com
autonòmica ha experimentat importants variacions que suposen la necessitat de
procedir a la revisió i conseqüent modificació de l’esmentat Reglament.
En el seu preàmbul i després d’una detallada exposició d’antecedents històrics sobre
l’origen i configuració de l’actual Cementiri Municipal, es feia esment al fet que podria
ésser clausurat per manca de sepultures al no ser factible noves construccions.
El canvi de conviccions en la societat ha comportat un augment del nombre de
incineracions en detriment de les formes d’inhumació tradicional, així com la posterior
entrada en funcionament del Cementiri Comarcal de Roques Blanques (El Papiol), ha
cobert en part les necessitats d’aquest servei públic de competència municipal.
Això no significa que no existeixi la necessitat de salvaguardar els drets adquirits, i en
conseqüència regular les actuacions que se’n deriven.
D’altre banda, el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de policia sanitària mortuòria, en la seva Disposició transitòria única estableix que els
cementiris que en el moment de l’entrada en vigor del Reglament estiguin oberts i en
funcionament, s’hauran d’adaptar, si s’escau, a les previsions que s’hi contenen.
Per aquest motiu, i el fet que convé actualitzar determinades situacions de la
normativa de 1972, es justifica la modificació de l’esmentat Reglament de Cementiri
Municipal
En aquest sentit, s’introdueixen canvis importants pel que fa a les transmissions dels
drets funeraris, que comporten una flexibilitat en els criteris establerts adaptant-se a la
realitat social i facilitant les transmissions “mortis causa”.
També es modifica el termini establert per a la concessió de noves sepultures per tal
de garantir el nombre suficient que possibiliti fer-se càrrec dels enterraments que es
prevegin en els propers anys al municipi..
Tanmateix, s’actualitzen els tràmits per efectuar les inhumacions i exhumacions així
com els requisits necessaris per a la concessió de permisos per tal de realitzar
qualsevol obra que s’hagi de dur a terme en el recinte del Cementiri.
Amb aquest objectius, el present Reglament que determina el contingut i l’abast de la
gestió del servei públic de Cementiri, pretén adaptar-se a la realitat social.
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TITOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Aquest Reglament té per objecte regular la gestió del servei públic del cementiri
municipal, tant de l’existent en l’actualitat, com dels que en el futur es puguin crear,
sempre que aquests tinguin naturalesa de cementiris municipals. L’esmentada gestió
consistirà en les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats i, en
general, tota activitat referida a cadàvers i restes.

Article 2
El servei de cementiri municipal podrà prestar-se per mitjà de qualsevol de les
formes de gestió directa o indirecta, de conformitat amb la normativa legal aplicable.
L’Ajuntament de l’Hospitalet conservarà en tot cas les funcions no delegables
que impliquin exercici d’autoritat.

Article 3
El cementiri municipal de l’Hospitalet es un bé de domini públic, afectat al
servei públic que li és propi

Article 4
Correspon a l’Ajuntament la seva administració, direcció, manteniment i gestió,
llevat d’allò que sigui competència pròpia d’altres administracions.
També correspon a l’Ajuntament:
a) L’organització, cura i condicionament del cementiri, i de les construccions
funeràries, de serveis i instal·lacions.
b) L’atorgament de les concessions demanials i el reconeixement de drets
funeraris de qualsevol classe.
c) L’autorització als particulars per tal de realitzar en el cementiri les obres
que els siguin pròpies, a més de llur direcció i inspecció.
d) L’autorització de les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i
restes que pretenguin realitzar-se en el cementiri municipal, així com la
recepció de restes o cendres.
e) La percepció de drets, taxes i preus públics que legalment s’estableixin.
f) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es
dictin en el futur.

Article 5
En el cementiri municipal es realitzaran els enterraments sense discriminació
de cap mena.
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De conformitat amb els desitjos del difunt i de la seva família, es podrà disposar
el que es cregui més convenient per a la celebració, si s’escau, de la corresponent
cerimònia civil o religiosa, sempre en funció de les necessitats del servei.

Article 6
No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri, en esglésies,
capelles i qualsevol monument funerari, religiós o artístic, sense l’autorització expressa
de les autoritats competents.

Article 7
L’horari de visites al cementiri serà l’establert per l’Ajuntament i haurà d’estar
exposat de forma visible.

Article 8
Els visitants del cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte i a
tal efecte no es permetrà cap acte que, directament o indirectament, en suposi
profanació, donant-ne compte a l’autoritat competent per als efectes legals escaients..

Article 9
Es prohibeix l’entrada d’animals en el recinte del cementiri.
S’exceptua d’aquesta prohibició els gossos pigall, sempre que vagin
degudament identificats, estiguin realitzant la seva labor i compleixin les condicions
d’higiene i salubritat fixades en la legislació vigent.

Article 10
Els vehicles de transport de mercaderies no podran circular pel cementiri sense
la prèvia autorització de l’òrgan competent

Article 11
En el cementiri hi haurà un registre públic de totes les sepultures i les
operacions que s’hi realitzin, així com de les incidències pròpies de la seva titularitat.

Article 12
El registre públic comprendrà els llibres següents:
a) registre general de sepultures
b) registre general diari d’inhumacions; exhumacions i trasllats
c) d’entrada i sortida de comunicacions; peticions i queixes
d) els talonaris i auxiliars que siguin necessaris per a la bona administració.
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Article 13
Les peticions i queixes, tan escrites com verbals, seran anotades en el Llibre
corresponent. L’Administració del cementiri, quan es tracti d’actes que no pugui
resoldre o executar els traslladarà a l’òrgan competent per a la seva tramitació.

TÍTOL I
DEL SERVEI DE CEMENTIRI
CAPITOL I. Del personal

Article 14
1.- Sense perjudici de l’estructura orgànica o funcional o de les formes de
gestió que s’esmenten a l’article 2, les funcions dels enterradors i del personal de
manteniment del cementiri són les següents:
a) Obrir i tancar les portes del cementiri els dies i a l’hora que fixi
l’Ajuntament.
b) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que s’observin a
l’òrgan responsable de l’Ajuntament.
c) Complir les ordres de l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals
en tot allò que faci referència a l’organització i funcionament del cementiri.
d) Exigir als particulars la obtenció de la llicència municipal per a la realització
de qualsevol obra o instal·lació.
e) Impedir l’entrada o sortida del recinte del cementiri de qualsevol resta o
objecte, si el portador no disposa de la corresponent autorització municipal.
f) Impedir l’entrada al recinte del cementiri de vehicles no autoritzats i vetllar
perquè aquells estacionin a les zones expressament autoritzades.
g) El manteniment i les reparacions de la infraestructura urbana i de l’edificació
del Cementiri.
h) Fer sortir del recinte a tota persona o grup que pertorbi la tranquilitat o les
normes de respecte inherents al lloc.
i) Atendre amb la diligència deguda les sol·licituds que puguin dirigir els
visitants del recinte.
j) Impedir l’entrada o sortida de cadàvers, restes o fèretres així com el seu
trasllat, si l’empresa funerària encarregada d’aquest servei no acredita estar
autoritzada com a tal en el municipi de l’Hospitalet. En cas d’inhumació
procedent d’un altra població l’empresa haurà d’estar autoritzada a
l’Hospitalet o a la població d’origen.
k) Efectuar les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes.

2.- La neteja de les dependències i serveis del Cementiri així com la neteja
viària, manteniment de la jardineria i recollida de residus correspon a l’Ajuntament
mitjançant les empreses de serveis contractades en cada moment per a realitzar
aquests treballs.
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També serà responsabilitat de l’Ajuntament el manteniment de les edificacions
del recinte, de l’enllumenat públic i de la infraestructura urbana mitjançant les
empreses de serveis contractades en cada moment a exercir aquests treballs.

Article 15
Correspon a la Unitat Administrativa del Cementiri, les competències següents:
a)
b)
c)
d)

Gestionar els permisos d’inhumacions, exhumacions i trasllats.
Portar el llibre-registre d’enterrament i el llibre-registre de les sepultures.
Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres-registre.
Gestionar i lliurar els títols corresponents i anotar-ne les transmissions i
incidències d’acord amb els decrets municipals corresponents.
e) Formular a l’Ajuntament les propostes necessàries en relació a aquelles
qüestions que es considerin oportunes per a la bona gestió del servei.
f) Qualsevol altre funció relacionada amb el servei de cementiris que no
estigui expressament atribuïda a un altre òrgan municipal.

CAPÍTOL II. De les instal·lacions auxiliars.

Article 16
El Cementiri disposa d’una capella per a la celebració de serveis religiosos
corresponents als diversos cultes i serveis civils.

Article 17
El Cementiri disposa d’un local destinat a dipòsit de cadàvers dotat de la
ventilació necessària i restants requisits sanitaris
La permanència d’un cadàver en el dipòsit haurà de cessar quan presenti
evidents signes de descomposició.
.
Article 18
Els cadàvers que arribin al cementiri després de l’horari d’inhumació quedaran
en dipòsit per tal d’efectuar-la l’endemà, llevat el cas d’ocórrer circumstàncies que
aconsellin que sigui immediata.

Article 19
Es disposa també d’una ossera general destinada a recollir les restes
procedents de les exhumacions.
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Article 20
El Cementiri està dotat de les instal·lacions necessàries per a la recollida de
residus que no siguin restes humanes, procedents de l’evacuació i la neteja de les
sepultures.

Article 21
Es compta també amb instal·lacions d’aigua, vestidors i serveis higiènics pel
personal propi i serveis públics pels usuaris del recinte.

TITOL II
DELS DRETS FUNERARIS
Capítol 1. Dels drets funeraris en general

Article 22
1. El dret funerari sobre l’ús de les sepultures del cementiri municipal neix per
l’acte de concessió i el pagament de la tarifa establerta en la corresponent Ordenança
fiscal. La concessió de l’ús de les sepultures només permet el dipòsit de cadàvers i
restes. La titularitat dominical correspon exclusivament i en tot moment a l’Ajuntament.
2. Correspondrà a l’Ajuntament la facultat de resoldre els expedients sobre la
titularitat i l’ús dels drets funeraris i totes llurs incidències.
El lliurament dels corresponents títols funeraris serà facultat exclusiva de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Article 23
El dret funerari reconegut es limita a l’ús de les sepultures i està exclòs de tota
transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós, i queda subjecte a les regulacions del
present Reglament i a les seves modificacions.

Article 24
1. El dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit mitjançant la
seva inscripció en el Llibre Registre del Cementiri, i en el fitxer informàtic general de la
Unitat Administrativa de Cementiri, i per l’expedició del títol nominatiu de cada
sepultura.
2.- Quan es tracti de sepultures de construcció particular, el títol serà expedit a
partir de l’acabament de la construcció que requerirà la concessió de la llicència
municipal d’obres corresponent.
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Article 25
El Llibre Registre general de sepultures contindrà, referent a cadascuna d’elles,
les següents dades:
a) identificació de la sepultura amb indicació del nombre de departaments de
què consta;
b) data de la concessió, i si s’escau, la d’alta d’obres de construcció de la
sepultura particular;
c) nom, cognoms i domicili del titular de la sepultura;
d) nom, cognoms i domicili del beneficiari designat, si s’escau, pel titular:
e) successives transmissions per actes intervius o mortis causa;
f) inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de
nom, cognoms, sexe i data de les actuacions;
g) limitacions, prohibicions i clausura;
h) particularitats d’ornamentació com làpida, i d’altres.
i) venciment i pagament de drets i taxes
j) qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o el seu conjunt.

Article 26
El títol de dret funerari contindrà les següents dades:
a) identificació de la sepultura;
b) drets inicials satisfets;

c) data de l’adjudicació, caràcter d’aquesta i nombre de departament que
consta;
d) nom i cognoms del seu titular;
e) designació de beneficiari “mortis causa”, si s’escau.
f) nom i cognoms i sexe de les persones, els cadàvers de les quals, o les
restes, es refereixin les inhumacions, exhumacions i trasllats i data de tals
operacions;
g) limitacions, prohibicions i clausura si s’escau;
h) declaració, en el seu cas, de la provisionalitat sense perjudici de tercer de
millor dret del títol expedit;
i) nom d’usufructuari si procedís.

Article 27
El dret funerari es registrarà:
a) a nom personal i individual, que serà del propi peticionari. En cas d’existir
en les successives transmissions el llegat d’usdefruit, el títol figurarà a nom
de l’usufructuari;
b) a nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris
reconeguts com a tal per l’Administració, per a ús exclusiu dels seus
membres i dels asilats i acollits;
c) a nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constituïdes, de
tipus social o benèfic, per a ús exclusiu dels seus membres.
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Article 28
En cap cas podrà registrar-se el dret funerari a nom de Societats
d’Assegurances, de Previsió o qualsevol altre similar que, exclusivament o com a
complement d’altres riscs, garanteixen als seus afiliats el dret a sepultures per al dia
del seu òbit.
Les esmentades societats només podran obligar-se a proporcionar a
l’assegurat el capital necessari per obtenir-la

Article 29
La concessió d’ús del dret funerari sobre nínxols i columbaris serà de caràcter
temporal, per un període màxim de 5 anys, prorrogable una única vegada per 5 anys
més. En el cas de les tombes el període serà de 10 anys prorrogable una única
vegada per 10 anys més.
La pròrroga s’efectuarà prèvia sol·licitud del titular de la concessió o, en
defecte, dels seus hereus.

Article 30
La concessió dels nínxols, i columbaris, s’adjudicarà en funció de les
possibilitats existents. En qualsevol cas, s’adjudicaran únicament els nínxols i
columbaris ja construïts.
La concessió de tombes i panteons s’adjudicarà en funció del terreny disponible
essent a càrrec del nou concessionari, si s’escau, la retirada de la construcció ja
existent.

Article 31
1. Els enterraments successius en una mateixa sepultura, no alteraran el dret
funerari preexistent, però si s’hagués de practicar una nova inhumació abans d’arribar
el termini d’aquella concessió, aquest podrà ser prorrogat, excepcionalment, per un
període de dos anys des de la data de la inhumació, o cinc si el decés es va produir
per malaltia infecciosa contagiosa.
2. En el decurs de la pròrroga no podrà practicar-se cap nova inhumació en la
sepultura de que es tracti.

Article 32
Expirat el termini de la concessió de caràcter temporal, i la pròrroga si s’escau,
es requerirà al titular en el domicili que consti en el Llibre de registre de sepultures, a fi
que procedeixi al trasllat de les restes a l’ossera general. o en el seu cas, la retirada de
les cendres.
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Malgrat això, abans d’efectuar el trasllat de les restes a l’ossera general, el
titular que ho desitgi podrà sol·licitar la concessió d’un columbari per dipositar les
restes una vegada hagin estat incinerades.

Article 33
1. Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a
persones mancades absolutament de mitjans econòmics per sufragar les despeses
derivades del sepeli; en aquests casos el sol·licitant haurà d’aportar certificat municipal
negatiu de bens. Aquestes sepultures no podran ser objecte de concessió i la seva
utilització no reportarà cap dret.
2. En aquestes sepultures no es podrà col·locar cap làpida o epitafi i tan sols
constarà que són propietat municipal. Transcorregut el termini reglamentari, es
procedirà al trasllat de les restes a l’ossera general.

Article 34
1. En els casos d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en una sepultura,
a causa de no haver transcorregut el període mínim de dos anys o de cinc anys des
del darrer enterrament que s’hi hagi efectuat, l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi
facilitarà un nínxol dins el mateix recinte del cementiri, pel temps indispensable fins
que sigui possible el trasllat del cadàver a la sepultura on originàriament s’hauria
inhumat en el cas de no existir l’esmentat impediment. El cost del trasllat serà a càrrec
de l’interessat.
2. Transcorregut el termini indicat i sense causes que justifiquin la
pròrroga, es traslladarà d’ofici el cadàver o despulles a la primera sepultura.

Capítol 2. De les transmissions.
Secció 1. Transmissions “mortis causa”

Article 35
El titular del dret funerari en qualsevol moment podrà designar un
beneficiari per a després de la seva mort, compareixent davant l’Ajuntament o entitat a
qui autoritzi per subscriure l’oportuna acta on es consignaran les dades de la
sepultura, nom, cognoms, domicili del beneficiari i data del document. Podrà
substituir-se la compareixença amb un document notarial o per un altre instrument
degudament reconegut per una entitat bancària, caixes d’estalvi o consolats.

Article 36
1. La designació de beneficiari podrà ser canviada quantes vegades
desitgi el titular, sent vàlida l’última designació efectuada davant l’òrgan corresponent,
sens perjudici de clàusula testamentària posterior, sempre que sigui expressa.
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2. Igual designació podran realitzar els nous titulars per transmissió o
cessió en qualsevol de les formes que s’estableixin.

Article 37
1. A la mort del titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus
testamentaris o aquells a qui correspongui “ab-intestato” estaran obligats a traspassarlo a favor propi compareixent davant l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi amb el títol
corresponent i els restants documents justificatius de la transmissió.
2. Transcorregut el termini de dos anys de l’òbit del titular del dret funerari
sense haver-se sol·licitat la transmissió, s’imposaran les següents limitacions:
a) no s’autoritzarà el trasllat de restes.
b) no es concediran nínxols provisionals
c) podrà autoritzar-se la inhumació sempre que en el mateix moment
s’efectuï la transmissió del dret funerari

Article 38
Resten obligats a sol·licitar la transmissió de la titularitat, en el termini de dos
anys a comptar des de la data de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, els
posseïdors de títols que figurin enregistrades a nom de persona finada i que no
haguessin sol·licitat el canvi de nom amb anterioritat a la data d’entrada en vigor
d’aquest Reglament, de conformitat amb l’establert a l’article anterior.

Article 39
S’entendrà que no existeix beneficiari designat quan hagués finat amb
anterioritat al titular. A falta de beneficiari, si del certificat del Registre d’últimes
voluntats en resultés l’existència de testament, s’obrirà la successió testamentària i,
d’acord amb les disposicions del testador, es durà a terme la transmissió a favor de
l’hereu designat.

Article 40
1. Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor d’uns quants
hereus, els drets sobre la sepultura serà deferit als qui d’entre ells designi per majoria
de participació en l’herència.
2. En el supòsit de no aconseguir-se o de no ésser possible la dita majoria,
s’atribuirà la titularitat, amb caràcter provisional, a aquells dels hereus que ho hagi
sol·licitat i que estigui en possessió del títol, i per haver estat inhumat en la sepultura
de referència el cadàver del cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals fins al
quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat del que ho sol·licita.
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Article 41
A falta de beneficiari designat i de successió testamentària, es transmetrà el
dret funerari per ordre de successió establert per la llei civil, i si existissin diverses
persones cridades “ab intestato”, s’observaran les normes de l’article anterior

Article 42
En el cas de “ab intestato” es reconeix el dret d’usdefruit a favor de cònjuge
vidu, mentre visqui i no contregui segones núpcies.

Secció 2. Transmissions “intervius”

Article 43
S’autoritzarà la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures, per
actes “intervius” a favor de parents del titular en línia directa i col·lateral fins a quart
grau, ambdues per consanguinitat, i fins al segon grau per afinitat i de cònjuges,
parelles de fet i de persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima de 5
anys amb el titular immediatament anterior a la transmissió; i les que es defereixen a
favor d’hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les
lleis.

Article 44
Les concessions funeràries poden ser objecte de renúncia pels seus
titulars a favor de l’Ajuntament o entitat autoritzada, produint-se els efectes següents:
a) Si es renuncia a sepultures que no continguin cadàvers ni restes, i
sempre que no la posseeixin amb caràcter provisional, s’abonarà el
percentatge que es fixi, per aquest cas, en la corresponent Ordenança
fiscal vigent, respecte a les quantitats que, per a cada cas, assenyali
l’esmentada Ordenança.
b) Si es renuncia a sepultures que continguin restes, podran ser
traslladades a una altra sepultura a càrrec del titular, o d’ofici per
l’Administració, la qual les col·locarà en els llocs destinats a l’efecte.
c) Si es renuncia a tombes o panteons, no s’abonarà res per la
construcció feta i només s’abonarà el percentatge que es fixi en la
corresponent ’Ordenança Fiscal vigent, respecte a les quantitats que
assenyali l’esmentada Ordenança, pels terrenys que ocupin.
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Secció 3. Transmissions provisionals

Article 45
1. Quan no sigui possible dur a terme la transmissió en les formes establertes
en els articles precedents, bé perquè no pugui justificar-se la defunció del titular del
dret, bé perquè sigui insuficient la documentació, o per raó d’absència de les persones
que hi tinguin dret, es podrà expedir un títol provisional.
2. Les transmissions que s’efectuïn amb caràcter provisori tindran causa en
expedient administratiu, en el tràmit del qual s’inclourà l’anunci en el Butlletí Oficial de
la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, a fi i efecte que dintre els quinze
dies hàbils següents s’hi puguin oposar els que es creguin amb dret, i els títols que a
l’efecte s’expedeixin ho seran sense perjudici de tercer de millor dret i amb prohibició
de tota exhumació posterior de cadàvers o restes que no siguin del cònjuge,
ascendents, descendents o col·laterals fins al quart grau de consanguinitat o afinitat
del nou titular, o bé de la persona que sol·licita l’exhumació.

Article 46
Si no es possible justificar la defunció del titular del dret, els posseïdors de
títols sobre sepultures podran sol·licitar provisionalment la transmissió de la sepultura
quan hagin transcorregut trenta anys des de la data d’expedició del títol i es trobin
inhumats en la sepultura de referència el cadàver del cònjuge, ascendents,
descendents o col·laterals fins al quart grau per consanguinitat o segon per afinitat,
amb una antelació de cinc anys a la data de sol·licitud.

Article 47
En aquells casos que existeixi constància o presumpció de l’òbit del titular
del dret sense que sigui possible l’aportació del títol, s’entendrà, salvant prova en
contrari, que està acreditada la possessió del títol i el dret funerari del sol·licitant pel
compliment dels requisits següents:

a) si resulta de document fefaent expedit almenys cinc anys abans, sempre
que no s’hi hagi fet cap inhumació posterior
b) pel fet d’haver estat inhumat en la sepultura de referència el cadàver del
cònjuge, ascendent, descendent o col·lateral fins al quart grau per
consanguinitat o segon per afinitat dels qui ho sol·licitin, amb la mateixa
antelació, sempre que no s’hagi fet cap inhumació posterior.

Article 48
1. Quan el posseïdor del títol sigui una persona que no tingui relació de
parentiu amb el titular o quan aquesta relació no pugui acreditar-se de forma fefaent, el
posseïdor podrà sol·licitar la titularitat del mateix al seu favor sempre que pugi justificar
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l’inhumació en la sepultura del cadàver del cònjuge, ascendent, descendent o
col·lateral fins al quart grau per consanguinitat o segon per afinitat amb una antelació
de cinc anys a la data de la sol·licitud.
2. En aquest supòsits estarà obligat a acreditar documentalment la mort del
titular i que no ha estat atorgat testament.

Article 49
Transcorreguts deu anys des de l’expedició del títol provisori, es convertirà
en definitiu i cessarà el dret dels qui podien reclamar la titularitat.

Capítol 3. Modificació del dret funerari

Article 50
La transmissió, rectificació o alteració del dret funerari, serà declarada a
sol·licitud de l’interessat o d’ofici en expedient administratiu, en el qual es practicarà la
prova i s’aportarà la documentació necessària per justificar els seus extrems i el títol
del dret funerari, excepte en cas de pèrdua, sense que sigui obstacle per al
desenvolupament de l’expedient la negativa de lliurament del títol quan l’instant de
l’expedient no en sigui posseïdor.

Article 51
Durant la tramitació d’un expedient de traspàs, serà discrecional la
suspensió de les operacions en la sepultura, ateses les circumstàncies de cada cas,
suspensió que restarà sense efecte en expedir-se el nou títol. Malgrat la suspensió
decretada es podran autoritzar les operacions de caràcter urgent deixant-ne
constància en l’expedient.

Article 52
1. En qualsevol règim transmissor que se segueixi, quan la designació del
nou titular recaigui per majoria, els minoritaris seran invitats, amb anterioritat a
l’expedició del nou títol, al trasllat de les restes de familiars amb qui els uneixi un
parentiu més pròxim que el del nou titular.
2. Els minoritaris podran sol·licitar l’adjudicació d’una sepultura per tal de
procedir al trasllat de les restes de familiars mencionats en el paràgraf anterior, que
l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi concedirà segons les disponibilitats existents en
cada moment.

Article 53
En cas de sostracció o pèrdua d’un títol i sempre prèvia sol·licitud per
escrit, es procedirà de la forma següent
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a) si el sol·licitant és el propi titular del dret funerari, es lliurarà el corresponent
duplicat prèvia comprovació dels documents corresponents
b) si el sol·licitant no és el titular del dret funerari, es procedirà d’acord amb el
que es disposa en el Títol II Capítol 2 “De les transmissions” d’aquest
Reglament per a les transmissions dels drets funeraris.

Article 54
La retenció indeguda del títol donarà lloc a la suspensió dels drets d’ús de
la sepultura a resultes de la pertinent resolució dins el marc d’aquest Reglament i
prèvia audiència del denunciant i del posseïdor o en rebel·lia d’aquest.

Article 55
Quan per qualsevol circumstàncies es deteriores un títol es podrà canviar
per un altre igual a nom del mateix titular.

Article 56
Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols, es corregiran a
petició del titular, prèvia justificació i comprovació.

Article 57
1. Les clàusules limitatives d’una sepultura, la seva variació o anul·lació
s’acordaran a sol·licitud del titular i s’inscriuran en el Llibre-Registre, fitxer de
sepultures i títol corresponent i quedaran fermes i definitives a la seva defunció.
2. Qualsevol limitació voluntària disposada pel titular del dret funerari,
restarà condicionat al termini del respectiu dret funerari.

Capítol 4. Caducitat del dret funerari.

Article 58
1. Es declararà la caducitat del dret funerari en els casos següents:
a) Per l’estat ruïnós de la construcció quan aquesta fos particular. Es
considerarà que les construccions estan en ruïna quan no puguin ser
reparades per mitjans normals o quan el cost de la reparació sigui
superior al cinquanta per cent del cost estimat pels tècnics municipals a
preus actualitzats per a la seva construcció.
b) Per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de
cinc anys d’ençà del darrer pagament dels drets o taxes corresponents.
c) Per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, en les
sepultures adjudicades a terminis
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d) Per haver transcorregut el període d’adjudicació i les pròrrogues, si
s’escau.
e) Pel transcurs de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament, sense que els posseïdors de títols que figurin enregistrades
a nom de persona finada hagin sol·licitat la transmissió de la titularitat al
seu favor.
f) Pel transcurs de tres anys des de la mort del seu titular sense que els
seus successors hagin sol·licitat la transmissió de la concessió al seu
favor.

Article 59
La declaració de caducitat comportarà sempre l’inici del corresponent expedient
administratiu, el qual s’executarà de la manera següent:
1. En el supòsit a) de l’article anterior, l’expedient s’iniciarà d’ofici i contindrà la
citació del titular, la qual es notificarà l seu domicili conegut, quan aquest
domicili sigui desconegut, es publicarà, mitjançant edicte, en el Butlletí
Oficial de la Província, concedint un termini de 30 dies naturals a fi que els
beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret. Sobre aquestes
al·legacions la Corporació resoldrà motivadament, declarant-se, sense més
tràmits, la caducitat una vegada transcorregut l’esmentat termini sense
presentació d’al·legacions, procedint-se a l’arxiu definitiu de l’expedient. La
compareixença de qualsevol dels esmentats interessats, comprometent-se
a portar a terme les obres de construcció o reparació necessàries en el
termini que a l’efecte s’assenyali per la Corporació, interromprà l’expedient
de caducitat fins al seu venciment, moment què l’òrgan competent haurà
d’informar respecte de les obres realitzades. Si aquestes resulten
conformes, l’expedient s’arxivarà sense més tràmit; en cas contrari, se’n
declararà definitivament la caducitat.
.
2 En el supòsit b) de l’article anterior, l’expedient s’iniciarà d’ofici i contindrà la
citació del titular, la qual es notificarà al seu domicili conegut; quan aquest
domicili sigui desconegut, es publicarà, mitjançant edicte, en el Butlletí
Oficial de la Província, concedint un termini de 30 dies naturals a fi que es
beneficiaris, hereus o afavorits pugui al·legar el seu dret. En el seu cas,
sobre aquestes al·legacions la Corporació resoldrà motivadament,
declarant-se, sense més tràmits, la caducitat una vegada transcorregut
l’esmentat termini sense presentació d’al·legacions, procedint-se a l’arxiu
definitiu de ‘expedient.
3

En el supòsit c) de l’article anterior, l’expedient s’iniciarà d’ofici i es limitarà a
la citació del titular, concedint-li un termini de deu dies naturals per procedir
al pagament, transcorregut el qual sense que ho efectuï, es declararà,
sense més tràmits, la caducitat, procedint-se a l’arxiu definitiu de
l’expedient.

4

En el supòsit d) de l’article anterior, l’expedient s’iniciarà d’ofici i contindrà
únicament la declaració de caducitat del dret funerari, procedint-se a l’arxiu
definitiu de l’expedient.

5

En el supòsit e) de l’article anterior, l’expedient s’iniciarà d’ofici i es limitarà
a la citació dels beneficiaris, hereus o afavorits del titular, la qual es
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notificarà als seus domicilis coneguts; quan aquests domicilis siguin
desconeguts, es publicarà, mitjançant edicte, en el Butlletí Oficial de la
Província, concedint-les un termini de deu dies naturals perquè sol·licitin la
transmissió de la concessió al seu favor, transcorregut el qual sense que ho
efectuïn, es declararà sense més tràmits, la caducitat, procedint-se a l’arxiu
definitiu de l’expedient.
6

En el supòsit f) de l’article anterior, l’expedient s’iniciarà d’ofici i es limitarà a
fer la publicació corresponent, mitjançant edicte, en el Butlletí Oficial de la
Província, concedint als interessats un termini de deu dies naturals perquè
sol·licitin la transmissió de la concessió al seu favor, transcorregut el qual
sense que ho efectuïn, es declararà , sense més tràmits, la caducitat,
procedint-se a l’arxiu definitiu de l’expedient.

Article 60
En els supòsits de caducitat del dret funerari, els accessoris i altres elements
de decoració adossats a les sepultures estaran a disposició de les persones
interessades durant el termini de sis mesos comptats des de la data de notificació de
la resolució per la que es declara la caducitat, o des de la data de publicació al Butlletí
Oficial de la Província de l’esmentada resolució.

Article 61
La declaració de caducitat del dret funerari comporta la seva extinció i la
posterior reversió a favor de l’Ajuntament, no donant lloc a cap mena d’indemnització

Article 62
Una vegada declarada formalment la caducitat, les restes corresponents, en el
seu cas, es traslladaran a l’ossera general o, si s’escau, seran incinerades.

TITOL III
DE LES INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS

Article 63
Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es regiran per
les disposicions de caràcter higiènic sanitàries vigent. D’acord amb el Reglament de la
Policia Sanitària Mortuòria, s’entén per cadàver “el cos humà durant els cinc primers
anys següents a la mort real”, a partir dels quals tindrà la consideració de “restes”.

Article 64
No es permetrà la inhumació de cap cadàver abans del transcurs de vint-iquatre hores des de la defunció.
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Article 65
Els cadàvers podran ser inhumats en qualsevol classe de sepultures
autoritzades per l’Ajuntament o per la entitat a qui autoritzi.

Article 66
No podrà ser oberta cap sepultura fins que no hagin transcorregut dos anys des
de l’última inhumació o cinc si el decés es va produir per malaltia infecciosa
contagiosa.

Article 67
Quan la inhumació tingui lloc en una sepultura que contingui altres cadàvers o
restes, es procedirà a la reducció de les despulles abans de l’acte d’enterrament.
Solament a petició expressa del titular, podrà efectuar-se aquesta operació en el
mateix acte i sempre que les disponibilitats del servei ho permetin.

Article 68
El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura no estarà limitat per
cap altra causa que la seva capacitat respectiva tenint en compte la possibilitat de
reducció de restes de les anteriorment efectuades, llevat que el titular del dret funerari,
en establir-se el tal dret o en qualsevol moment posterior el limiti voluntàriament i
expressa, en forma fefaent quan a nombre o relació closa o excloent de persones els
cadàvers de les quals hi puguin ser inhumats.

Article 69
En el cas de nínxols antics amb dimensions reduïdes, els serveis funeraris
hauran de tenir-ho en compte per a que els models de fèretres no superin les
dimensions dels nínxols.

Article 70
1.
següents:

Per tota petició d’inhumació es requerirà la presentació dels documents

a) títol de la sepultura, tret de denuncia de sostracció o pèrdua presentada pel
titular.
b) llicència d’enterrament o autorització judicial en els casos diferents de la
mort natural
c) pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal corresponent.
2. En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona a nom de la qual
s’hagués estès el títol.
3. Si aquest hagués mort, o no es pogués identificar, s’autoritzarà la inhumació
de conformitat amb el que estableix l’article 37 d’aquest Reglament.
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Article 71
1. Quan el títol fos estès a nom d’una comunitat religiosa o hospitalària, la
inhumació exigirà la certificació expedida per la seva Direcció, acreditativa que el
cadàver correspon a un membre de la comunitat o a un dels asilats acollits.
2. Si ho fos a nom de societat, associació o fundació legalment constituïda,
tota inhumació exigirà la certificació similar acreditativa de pertànyer el cadàver a un
membre.

Article 72
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua del títol;
b) quan s’hagi d’inhumar el propi titular, s’autoritzarà la seva inhumació sense
presentació del títol a qualsevol persona que comparegui, sigui o no
familiar;
c) quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que
tinguin raó a succeir en el dret funerari.
En tots aquests supòsits es requerirà la prèvia presentació de la sol·licitud
instant el duplicat per pèrdua o en el seu cas, la transmissió de la titularitat.

Article 73
Qualsevol sol·licitud d’exhumació d’un cadàver o restes pe a reinhumar-les fora
del recinte del cementiri, la qual no es podrà fer abans dels transcurs dels terminis
assenyalats en aquest Reglament des de l’última inhumació, haurà d’anar
acompanyada de la documentació següent:
a) Consentiment del titular del dret funerari.
b) Llicència d’enterrament del cadàver o, en el seu cas, la corresponent
autorització judicial.
c) Justificant del pagament dels drets establerts en l’ordenança fiscal
corresponent.
d) Autorització del delegat territorial del Departament de Sanitat i Seguretat
Social de l’àmbit corresponent.

Article 74
S’exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents:
a) les decretades per resolució judicial, que es duran a efecte en virtut del
manament corresponent;
b) les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el
moment de l’exhumació.
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Article 75
Qualsevol sol·licitud d’exhumació i trasllat d’un cadàver o restes d’una sepultura
a una altra dintre del recinte del cementiri exigirà el consentiment dels titulars
d’ambdós drets funeraris i els documents que acreditin el compliment dels restants
requisits exigits per les disposicions vigents a més del transcurs dels terminis
establerts en el present Reglament.

Article 76
Quan s’interessi el trasllat d’un cadàver o unes restes dipositades en una
sepultura, el títol del dret funerari de la qual figuri a nom de la persona finada, perquè
pugi ser autoritzat s’haurà de sol·licitar prèviament el traspàs a favor del nou titular.

Article 77
En el cementiri s’habilitarà un o diversos indrets destinats a ossera general per
recollir les restes resultants de la neteja i desallotjament de sepultures. En cap cas,
ningú podrà reclamar les restes una vegada dipositades a les osseres.

Article 78
Salvant els casos apuntats, l’obertura d’una sepultura exigirà sempre la
instrucció del corresponent expedient, justificant els motius que existeixen, i
l’autorització expressa del l’òrgan competent.

TITOL IV
DEL SIMBOLISME ICONOGRÀFIC, EPITAFIS I ORNAMENTS FUNERARIS

Article 79
Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols, podran transcriure’s en qualsevol
idioma amb el degut respecte al recinte, prèvia autorització de l’Ajuntament o entitat a
qui autoritzi. El titular es farà responsable de que la inscripció pugui lesionar drets de
tercers.

Article 80
En els nínxols on manqui la làpida, i a petició del titular, l’òrgan competent
podrà inscriure en el tempanell o llosa, el nom i cognoms del cadàver de l’última
persona inhumada..
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Article 81
No es podrà introduir ni extreure dels cementiri cap objecte sense el permís
corresponent.

Article 82
No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior dels cementiris, ni es concedrian
parades ni autoritzacions per al comerç o propaganda, encara que fossin d’objectes
adequats a la seva decoració i ornamentació.

Article 83
L’Ajuntament o entitat a qui autoritzi no serà responsable dels robatoris o
desperfectes que puguin produir-se en les sepultures i en els objectes que s’hi
dipositin.

Article 84
L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes generals
o parcials del cementiri, requerirà una autorització especial de l’Ajuntament o entitat a
qui autoritzi i el pagament si s’escau dels drets corresponents.

TITOL V
DE LES CONSTRUCCIONS FUNERARIES

Article 85
L’entrada de materials per a la realització d’obres es farà únicament dins de
l’horari d’obertura del cementiri. Les obres realitzades per particulars hauran
d’efectuar-se en dies laborables, durant l’horari d’obertura al públic, i hauran de
comptar amb la llicència pertinent. En cap cas es permetrà la realització de treballs
propis de taller dels industrials al recinte del cementiri.

Article 86
La realització de qualsevol obra, col·locació de làpides i elements accessoris,
pintura, substitució, i d’altres, requerirà l’obtenció prèvia de llicència municipal, amb
independència que suposi liquidació o no de drets fiscals municipals i respectant les
condicions que s’especifiquin a la normativa vigent sobre la matèria.
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Article 87
S’autoritzarà la col·locació d’elements que comprenguin dues o més sepultures
o convertir dos o més nínxols en una sepultura aparent, mitjançant la col·locació d’una
làpida comuna.
La concessió del permís exigirà l’acceptació prèvia de la servitud permanent
per raó de l’element decoratiu sobre la seva sepultura. En cap cas la unificació a què
és refereix aquest article no donarà dret a canviar els títols funeraris en un de sol que
comprengui totes les sepultures.

Article 88
No es podran instal·lar parterres o testos en el recinte del cementiri.

Article 89
La conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions del cementiri
seran responsabilitat de l’Ajuntament que establirà la corresponent taxa municipal i
podrà gestionar-la de forma directa o indirecta. No obstant, aniran a càrrec dels titulars
dels drets funeraris la conservació i manteniment dels elements accessoris que
instal·lin a les sepultures.

Article 90
Els titulars dels drets funeraris seran responsables dels danys i desperfectes
que com a conseqüència de la seva acció puguin causar en les construccions del
cementiri i també en els elements accessoris de les sepultures contigües.

Article 91
Quan l’Ajuntament realitzi obres de reparació en sepultures que continguin
cadàvers o restes, el trasllat es portarà a terme d’ofici, sempre que no s’hi oposin les
disposicions referents a exhumacions, i es farà a sepultures de la mateixa categoria i
condició que les antigues, aixecant-se acte del trasllat. Una vegada acabades les
obres, seran retornats a llurs primitives sepultures.

Article 92
La cura de les sepultures podrà realitzar-se pels titulars o persones en qui
deleguin. En aquest sentit, una vegada acabada la neteja d’una sepultura s’haurà de
dipositar en els llocs designats als efectes, les restes de flors o altres objectes
inservibles.

Article 93
Les obres de caràcter artístic i qualsevol altre instal·lació fixa existent en les
sepultures i nínxols revertiran a favor de l’Ajuntament al termini de la concessió.
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Malgrat això es podrà autoritzar la seva retirada sempre que no impliqui un
deteriorament de la sepultura o nínxol.

DISPOSICIONS COMPLEMENTARIES

Disposició Transitòria
Les concessions atorgades amb anterioritat a l’aprovació d’aquest Reglament
es regiran pel termini màxim vigent en el moment de l’adjudicació. Una vegada
finalitzat l’esmentat termini, les possibles pròrrogues es regiran pel que es disposa en
el present Reglament.

Disposició Addicional
Les matèries no previstes per aquest Reglament es regiran pel Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria, vigent a cada moment .

Disposició Derogatòria
Queda derogat el Reglament del Cementiri municipal de 20 de desembre de
1972 i la Disposició Transitòria de 4 de maig de 1987 i qualsevol altre disposició
d’igual o inferior categoria que s’oposi al que està establert en aquest Reglament.

Disposició Final
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament al Butlletí
Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

L’Hospitalet, maig de 2001.

.

23

