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Disposicions generals.

Article 1
És objecte d’aquesta ordenança la regulació, administració, direcció i cura del cementiri
municipal, qualificat com a bé de servei públic, així com d’allò relatiu a la conducció de
cadàvers , llevat d’allò que sigui competència pròpia d’altres autoritats i organismes.
Article 2
1. Correspon a l’Ajuntament:
a) L’organització, cura i condicionament del cementiri, així com les construccions
funeràries, de serveis i instal.lacions.
b) L’autorització als particulars per tal de realitzar en el cementiri qualsevol classe d’obres
o instal.lacions, així com la seva direcció i inspecció.
c) L’atorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets funeraris de
qualsevol classe.
d) La percepció dels drets i taxes que legalment s’estableixin.
e) El compliment de les mesures sanitàries higièniques vigents o que es dictin en el futur.
f) El nomenament, direcció i cessament del personal del cementiri.
Article 3
Correspondrà a les empreses autoritzades per a la prestació de serveis funeraris en aquest
municipi, la prestació dels treballs propis del servei, així com la conducció de cadàvers,
trasllats de despulles, subministrament de caixes i capelles, fins el lliurament de les restes
mortals al personal del cementiri per a la seva inhumació.
Article 4
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
- Domicili mortuori: Lloc on resta el cadàver fins al moment de ser conduït cap a la seva
destinació final. Les sales de vetlla tenen la consideració de domicili mortuori.
- Cadàver: Cos humà durant els cinc anys següents a la mort real. Aquest termini es
computa des de la data i hora de la mort que figura en la inscripció de la defunció en el
Registre Civil.
- Restes cadavèriques: Allò que queda del cos humà desprès del procés de destrucció de la
matèria orgànica, un cop transcorreguts cinc anys des de la mort.
- Putrefacció: Procés que condueix a la transformació de la matèria orgànica mitjançant
l’atac al cadàver per microorganismes i fauna complementària auxiliar.
. Pràctica sanitària sobre un cadàver o restes cadavèriques: Qualsevol tipus de manipulació
que es realitzi sobre els mateixos, llevat de les destinades a l’obtenció de peces
anatòmiques i teixits per a trasplantaments.
- Tanatoplàxia: Mètodes tècnics destinats a la conservació i l’adequació del cadàver. Tenen
aquesta consideració els mètodes següents:

a) Refrigeració: Mètode que, mentre actua, alenteix el procés de putrefacció del cadàver
per mitjà del descens artificial de la temperatura.
b) Congelació: Mètode de conservació del cadàver per mitjà de la hipotèrmia.
c) Conservació transitòria: Mètode que, mitjançant l’aplicació de substàncies químiques,
retarda el procés de putrefacció.
d) Embalsamament: Mètode que impedeix l’aparició de fenòmens de putrefacció.
- Tanatoplàstia: Mètode d’adequació de cadàver per mitjà de tècniques de reconstrucció.
- Tanatoestètica: Mètode d’adequació del cadàver amb la finalitat única de millorar-ne
l’aspecte.
- Incineració: Destrucció de cadàvers, de restes humanes i de restes cadavèriques fins a la
seva reducció a cendres.
- Empresa funerària: Persona física o jurídica que presta l’activitat de serveis funeraris
sota qualsevol forma de gestió admesa en dret, i es responsabilitza de la tramitació dels
actes que estableix la normativa en vigor des de què es produeix l’òbit fins a la seva
destinació final.
- Fèretre i caixa de restes: Caixa per dipositar el cadàver i les restes cadavèriques,
respectivament, que s’ajusti a les condicions tècniques previstes en la present ordenança.
- Conducció: Transport del cadàver o de les restes cadavèriques, des del domicili mortuori,
cementiri o lloc d’enterrament, segons el cas, fins al lloc d’inhumació o incineració,
sempre que ambdós llocs estiguin dins l’àmbit territorial de Catalunya.
- Trasllat: Transport del cadàver o de les restes cadavèriques des del domicili mortuori,
cementiri o lloc d’enterrament, segons el cas, fins al lloc d’inhumació, quan un d’ambdós
llocs estigui fora del territori de Catalunya.
- Sales de vetlles: Instal.lacions dividides en:
Una dependència per a l’acolliment de la família i el públic en general.
Sala d’exposició del cadàver, degudament refrigerada.
Sala destinada a la realització de pràctiques sanitàries sobre cadàvers.
- Dipòsit de cadàvers: Sala o dependència, annexa generalment a un centre hospitalari,
cementiri o empresa funerària, de dipòsit temporal de cadàvers.
- Nínxol: Cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més cadàvers o de
restes cadavèriques, tancada amb una llosa envà.
-Tomba: Lloc soterrat d’inhumació d’un o més cadàvers o de restes cadavèriques, cobert
per una llosa, integrat per un o més nínxols.
- Fossa: Lloc soterrat d’inhumació d’un cadàver o de restes cadavèriques, integrat per un o
més nínxols.
- Panteó: Monument funerari destinat a la inhumació de diferents cadàvers o de restes
cadavèriques, integrat per un o més nínxols.
- Cripta: Volta subterrània d’una església que serveix de sepultura, que comprèn un o més
nínxols.
- Mausoleu: Tomba o conjunt monumental de tombes.
- Columbari: Construcció funerària amb nínxols per a rebre les urnes cineràries.
- Forn cinerari: Instal.lacions compostes d’un o varis forns per a la incineració de cadàvers,
de restes humanes i de restes cadavèriques.
Article 5
No es podran efectuar enterraments fora del recinte dels cementiris, sense autorització
expressa de les autoritats competents. Els enterraments en el recinte del cementiri

municipal, es realitzaran sense cap mena de discriminació per raons de religió o per
qualsevol altra condició.
Article 6
1. Els horaris d’obertura al públic, d’enterraments i d’altres serveis seran els que, per a
cada època, determini l’alcaldia o regidoria corresponent.
2. 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 a la sanció que procedís.
Article 7
El servei de cementiri municipal i de policia sanitària mortuòria, amb l’abast que es
concreta en aquesta ordenança, dependrà de l’alcaldia o del/de la regidor/a en qui delegui i
es prestarà amb el personal i l’estructura que es fixin en la plantilla orgànica de
l’Ajuntament o de les empreses que mitjançant gestió indirecta en siguin responsables.
Article 8
Tots els serveis que es produeixin en relació amb la policia sanitària mortuòria s’anotaran
en el llibre de Registres d’inhumacions, exhumacions i incineracions.

CAPÍTOL SEGON.
Dret funerari.
Article 9
En aplicació d’aquesta ordenança s’entendrà per:
- Sepultura: Recinte apte per a la inhumació de cadàvers humans o restes cadavèriques
construït amb les característiques i les condicions fixades en el Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria. (S’inclouen, per tant, en aquest concepte, els nínxols, els panteons i ,
en general, tota mena de sepultura, sigui de construcció pública o particular). També es
considerarà sepultura l’ossera comú i familiar.
- Concessió: És la transmissió del dret de propietat de l’Ajuntament a particulars o ens
especificats a l’article 21 de l’ordenança i segons el perceptuat a l’article 85.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Si en algun dels documents
figura el terme “propietat” o bé implícitament el document interpreta la transmissió de
propietat “a perpetuïtat”, s’haurà d’interpretar “concessió” en els termes legals vigents. No
obstant això, s’entén que serà d’aplicació a règim de concessió en els títols atorgats amb
posterioritat a l’aprovació definitiva de la norma que regula la concessió administrativa.
- Titulars: És/són el/s beneficiari/s del dret d’enterrament i el/s de dret a nomenar
beneficiaris. El nombre de titulars per cada títol o nínxol és de dos com a màxim. Podran
ser titulars els cònjuges o unions estables de parelles, en cas de mort d’un d’aquests podrà

ser-ho un/a fill/a, hereus nomenats notarialment o legalment, i en cas de no poder ser-ho
fills o hereus ho seran els avis
- Beneficiari. És aquell familiar que tindrà dret a l’enterrament per voluntat pròpia del
titular.
Article 10
El dret funerari sobre l’ús de nínxols, sepultures i osseres neix per l’acte de concessió i el
pagament de la taxa establerta. La concessió de l’ús de nínxols i sepultures atorga el dret al
dipòsit de cadàvers i restes, mentre la concessió de l’ús d’osseres només permet el dipòsit
de restes.
Article 11
Les concessions d’ús de caràcter temporal s’atorgaran pel termini màxim de 50 anys i les
de lloguer per un període mínim de dos anys o cinc anys si la defunció hagués esdevingut
per malaltia infecciosa.
Article 12
1. Abans de finir el període d’adjudicació per lloguer podrà atorgar-se una pròrroga a
petició del titular o dels hereus o causahavents, o de qualsevol persona vinculada amb
relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de les quals siguin
inhumades en la sepultura de què es tracti.
2. Cadascuna de les pròrrogues tindrà una durada no inferior a un any ni superior a deu,
amb un màxim total de 50 anys.
Article 13
L’adjudicació per lloguer podrà ser adquirida amb caràcter temporal pel titular de la
sepultura mitjançant el pagament de la quantitat establerta en la tarifa corresponent.

Article 14
Transcorreguts els 50 anys de la concessió, sense que els titulars hagin obtingut una de
nova, les restes passaran a la fosa comuna, a no ser que la família desitgi el trasllat a altre
cementiri.
Article 15
Un cop finalitzada la concessió i tot i estar establerta inicialment abans de l’aprovació
d’aquest ordenança no es podrà reclamar cap indemnització
Article 16
L’Ajuntament reconeixerà, a favor de particulars, el dret d’usar una determinada sepultura,
mitjançant concessió per a 50 anys, per a la pròpia inhumació, la dels seus familiars i la de

les persones amb qui estigui unit sentimentalment amb caràcter de parella heterosexual o
homosexual.
Article 17
El titular d’una sepultura , està obligat a mantenir-la en bones condicions d’ornat, segons
els criteris fixats per l’alcaldia o regidoria delegada.
Article 18
1. El dret funerari sobre tota mena de sepultures quedarà garantit mitjançant la inscripció
en el Llibre-Registre i en el títol nominatiu per a cada sepultura, expedit per la Secretaria
General, amb el vistiplau de l’alcaldia.
2. El/s titular/s del dret funerari haurà de posseir un títol de la concessió atorgat per
l’Ajuntament, segons el model aprovat per l’alcaldia, comissió de govern o ple.
3. Per efectuar l’enterrament és imprescindible la presentació del títol.
Article 19
El dret funerari es registrarà:
a) A nom de persona individual, o com a màxim de dos amb vincle familiar tal i com ho
preveu l’article 9, que serà el propi peticionari o, solament abans de la primera transmissió,
a nom dels cònjuges o unions estables de parelles , a petició d’ambdós .
b) A nom de Comunitats Religioses o establiments benèfics reconeguts com a tals per
l’Estat, la Comunitat Autònoma, la província o el municipi i exclusivament per a ús dels
seus membres i dels seus asilats i acollits.
c) A nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constituïdes per a ús exclusiu
dels seus membres o empleats.
Article 20
En cap cas podran ser titulars de concessions ni de cap altre dret funerari les companyies
d’assegurances, de previsió o qualsevol altra similar, i per tant no tindran efectes davant de
l’Ajuntament, les clàusules de les pòlisses o contractes que concertin, si pretenen cobrir
altres drets que no siguin el de proporcionar als assegurats el capital necessari per tal
d’abonar el dret funerari de què es tracti.
Article 21
En cas de mort o desaparició dels titulars amb dret funerari, quedarà sense efecte el dret de
la concessió, és a dir, passarà a disposició de l’Ajuntament perquè aquest en faci l’ús que
cregui més convenient. No obstant això l’Ajuntament np podrà obrir un nínxol en el cas
que el/s cadàver/s del mateix no compleixin el temps perceptuat en l’article 53 de
l’ordenança.

En cas que el/s titular/s del dret funerari hagin testat explícitament a favor de continuar el
dret per a un/dos familiar/s directe/s, l’Ajuntament reservarà el dret a un/dos titular/s. El
testament serà aquell efectuat per notari.
Article 22
El titular del dret funerari, podrà designar en tot moment un/dos beneficiari/s de la
sepultura per a després de la seva mort, cosa que es farà personant-se a l’Ajuntament per
subscriure la corresponent acta en la qual es consignaran el nom, els cognoms, i el domicili
del beneficiari i la data del document.
Article 23
Quan una sepultura s’adquireixi a nom dels dos cònjuges s’entén que el supervivent serà
automàticament beneficiari del que mori i podrà designar un nou beneficiari, sempre sense
perjudici de la finalització de la concessió un cop transcorreguts el termini màxim de 50
anys a comptar des del moment de la compra de la concessió, i sempre que conti en el
Llibre de Registre de nínxols o títol de la concessió, i sempre que consti en el Llibre de
registre de nínxols o títol de la concessió.
Article 24
1. La designació de beneficiari podrà ser canviada quantes vegades desitgi el titular sent
vàlida l’última designació efectuada davant de l’òrgan corresponent, sens perjudici de
clàusula testamentària posterior, sempre que sigui expressa.
2. Igual designació podran realitzar els nous titulars per transmissió o cessió en qualsevol
de les formes que s’estableixin.
Article 25
A la mort de titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus testamentaris o
aquells a qui correspongui “ab-intestato” estaran obligats a traspassar-lo a favor propi,
compareixent davant l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi, amb el títol corresponent i els
restants documents justificatius de la transmissió.
Article 26
També estan obligats a tramitar el traspàs els posseïdors de títols que no hagin sol.licitat el
canvi de nom un cop aprovada aquesta ordenança. Si no es fa així, quan es despatxi la
primera inhumació en la sepultura o s’hi realitzi qualsevol operació, s’incoarà d’ofici
l’expedient.
Article 27
Quan el titular d’un dret funerari hagués designat beneficiari, justificada per aquest la
defunció del titular i identificada la seva personalitat, s’executarà la transmissió, amb
lliurament de nou títol i la seva consignació el Llibre-Registre

Article 28
S’entendrà que no existeix beneficiari designat quan hagués finat amb anterioritat al titular.
En el cas d’haver ocorregut l’òbit del beneficiari amb posterioritat, el dret adquirit es
traspassarà a favor dels seus hereus en la forma que s’estableix en els articles següents.
Article 29
A falta de beneficiari, si del certificat de 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 30
1. Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor d’uns quants hereus, els drets
sobre sepultures construïdes per l’Ajuntament seran diferits als qui d’entre ells designi per
majoria de participació en l’herència.
2. En el cas de no aconseguir-se o de no ésser possible la dita majoria, s’atribuirà la
titularitat en el de major edat entre els hereus, i si aquest no accepta, al qui el segueixi en
edat, i així successivament.
Article 31
1. Qualsevol que sigui el règim transmissor, quan la designació d’un nou titular és faci per
majoria, els minoritaris seran convidats, amb anterioritat a l’expedició d’un nou títol, al
trasllat de les restes familiars amb els quals tinguin una relació de parentesc més estreta
que el nou titular. Per això se’ls concedirà un termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà que finalitzi el termini establert en l’article 52 d’aquesta ordenança.
2. Quan la transmissió es produeixi per resolució judicial, s’actuarà de la mateixa manera i
amb els mateixos terminis.
Article 32
1. Les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, podran ésser retrocedides pels seus
titulars a l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi, sempre que no la posseeixin amb caràcter
de lloguer, pagant-se les quantitats que per a cada cas assenyala l’ordenança.
2. En cas d’existir 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.
Article 33
1. S’estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures, per actes
“intervivos” a favor de parents del titular en línia directa i col·lateral fins al quart grau,
ambdues per consanguinitat, i fins al segon grau per afinitat i de cònjuges i de persones

que acreditin llaços afectius i convivència mínima amb el titular dels 5 anys
immediatament anteriors a la transmissió. També les que es defereixen a favor d’hospitals,
entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les lleis.
2. La cessió a títol gratuït entre estranys no s’autoritza, així com entre aquells que no
siguin familiars directes.
3. La permuta entre particulars o institucions de drets funeraris i el traspàs a títol onerós,
així com el lloguer de qualsevol classe de sepulcres entre particulars queden prohibits. Per
tant les transmissions entre particulars estan prohibides.
4. No s’admet el dret de sepultura o altre amb caràcter provisional.
5. L’Ajuntament podrà fer ús d’uns nínxols en règim de concessió tot i amb títol atorgat a
titulars concrets en cas d’urgència.
6. Els titulars als quals se’ls ha ocupat la seva sepultura perquè l’administració local n’ha
tingut necessitat urgent tindran dret a altres nínxols no concedits i desocupats, elegint-los
entre tres diferents a nivells diferents. No obstant això, l’elecció serà en la mesura del
possible.
7. El dret a nínxol en compensació a l’ocupació provisional de l’Administració, serà per un
mínim de dos anys i un màxim de tres, data màxima en la qual l’Ajuntament ha de
traslladar les restes del nínxol a una sepultura definitiva, si això és possible.
8. El titular del nínxol ocupat provisionalment per l’Ajuntament no podrà reclamar cap
indemnització ni pagament per haver-lo utilitzat.
9. S’entén que l’Ajuntament ocupa provisionalment una sepultura concedida amb títol,
quan té necessitat urgent d’inhumar un titular o beneficiari que, tot i amb títol propi no pot
ser enterrat en la seva sepultura concedida.
10. L’Ajuntament cobrarà igualment els títols als titulars que han necessitat d’altre nínxol
que no és el de la seva titularitat i han hagut de ser inhumats en un nínxol provisional.
11. L’ordre d’efectuar l’acte d’obtenció provisional del dret de concessió corresponent al/a
la regidor/a delegat/a o al alcalde.
Article 34
Quan el títol es deteriori per l’ús o per qualsevol altre motiu, es podrà canviar per un altre
del mateix titular. La pèrdua o la subtracció donaran dret a l’expedició d’un duplicat, previ
pagament de la taxa.
Article 35
La transmissió, rectificació, modificació 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, e el títol del
dret funerari, excepte en el 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 36
Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols, es corregiran a instància del
titular, prèvia justificació i comprovació.
Article 37
La denuncia de sostracció o pèrdua del títol de dret funerari, presentada per escrit al
registre general, amb sol.licitud d’expedició d’un duplicat, podrà donar lloc a la suspensió
immediata de les operacions en la sepultura i a la incoació d’expedient declaratiu de
l’anul·lació del títol i expedició del que el substitueix, amb la publicació prèvia de
l’existència de l’esmentat expedient en el Butlletí Oficial de la província, perquè puguin
oposar-s’hi, en el termini de vint dies, els qui tinguin legítim dret. Expedit el duplicat,
cessarà la suspensió.
Article 38
Si la denúncia fos de suposada retenció indeguda del títol, prèvia audiència del denunciat i
del posseïdor, o en rebel·lia d’aquest es suspendrà els drets d’ús de la sepultura a resultes
de la pertinent resolució, dins el marc d’aquest reglament.
Article 39
Podrà ser declarada la caducitat i revertirà en tal cas en l’Ajuntament o entitat a qui
autoritzi el dret funerari, en els casos següents:
a. Per l’estat ruïnós de la construcció, quan aquesta fos particular. La declaració de tal estat
i caducitat requerirà expedient administratiu.
b. Per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal transcurs de vint anys d’ençà del
darrer pagament dels drets de conservació. S’entendrà que no existeix abandonament si els
drets de conservació sobre la sepultura s’haguessin redimit a perpetuïtat.
c. Per termini del dret funerari temporal.
d. Per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, en les sepultures
adjudicades a terminis.
e. Per haver transcorregut el període d’adjudicació i les pròrrogues, si s’escau, quan es
tracti de concessions de lloguer.
Article 40

L’expedient administratiu de caducitat s’executarà de la següent manera:
a. En els casos de caducitat per l’estat ruïnós de la construcció particular, l’expedient
contindrà la citació del titular, el domicili del qual sigui conegut o, si no ho és, publicitat
de l’expedient mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, concedint un termini
de 30 dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret. La
compareixença de qualsevol d’aquest amb el compromís de portar a terme les obres de
construcció o reparació en el termini que a l’efecte s’assigni, interromprà l’expedient fins
al seu venciment, moment en què l’òrgan competent haurà d’informar respecte de les obres
realitzades.
Si resulten conformes, l’expedient s’arxivarà sense més tràmit; en cas contrari se’n
declararà la caducitat.
b. en el supòsit b) de l’article anterior, l’expedient contindrà la citació del titular el
domicili del qual sigui conegut, o si és desconegut, publicitat de l’expedient mitjançant
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i es concedirà un termini de trenta dies a fi que
els beneficiaris, hereus o favorits puguin al.legar el seu dret, transcorregut el qual se’n
declararà la caducitat.
c. En els altres supòsits de l’article anterior, excepte l’apartat c), l’expedient administratiu
de caducitat es limitarà a la citació del titular, se li concedirà un termini de vuit dies per
posar-se al corrent de pagament o per sol.licitar la pròrroga, transcorreguts els quals sense
que ho efectuï, es traslladaran les restes a l’ossera general o si s’escau, seran incinerades.
d. En el supòsit c) de l’article anterior, s’aplicarà allò que disposa l’article
CAPÍTOLTERCER.
De les construccions funeràries, de la neteja i conservació del cementiri.
Article 41
L’Ajuntament construirà sepultures segons les previsions estadístiques i aportarà drets
funeraris sobre aquestes als sol.licitants, quan s’hagi de procedir a la inhumació d’un
cadàver i en els supòsits que l’Ajuntament consideri oportú.
Les sepultures seran denominades en forma adequada i numerades correlativament,
quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número.
Article 42
Les obres de construcció de sepultures es regiran pels projectes formulats per l’òrgan
competent de l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi i la seva adjudicació es portarà a terme
en la forma prevista en la normativa vigent.
Article 43

1. Les làpides es construiran amb materials nobles: marbre blanc o granit negre. Es
prohibeix absolutament la utilització de pedra artificial, els estucats i altres elements que
no ofereixin suficient garantia, atesa la perdurabilitat dels cementiris. També es prohibeix
pintar l’exterior del nínxol en façanes d’obra vista, o d’altre color que no sigui el color
establert per l’Ajuntament.
2. Són elements auxiliar a la làpida o sepultura els poms, anelles, imatges i similars fixades
a la mateixa. Seran d’acer inoxidable, alumini, cromat, niquelat o bronze, llautó o material
que no pugui rovellar-se.
3. Només podran col·locar-se davant la làpida o sepultura elements no fixos per guarnir o
“in memorial” dels difunts. L’Ajuntament es reserva el dret de retirar-los un cop passats
trenta dies si són periples.
Article 44
1. Per col·locar làpides en els nínxols, els titulars dels drets funeraris ho sol·licitaran a
l’Ajuntament o a l’empresa delegada contractada i hauran de fer efectiu el pagament de la
taxa establerta a la vigent ordenança fiscal.
2. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols, podran transcriure’s en qualsevol idioma,
amb el degut respecte al recinte. El titular es farà responsable que la inscripció pugui
lesionar drets de tercers.

Article 45
Es prohibeix la col·locació de làpides desproporcionades, provocatives o de mal gust, tant
pel seu disseny com pel seu text. En aquests casos, es procedirà a retirar-les quan ho
decreti l’alcalde /sa o el regidor delegat/a i restaran en dipòsit durant sis mesos perquè
puguin ser recollides pel titular de la sepultura. Transcorreguts aquests sis mesos, es
procedirà a la destrucció de la làpida
Article 46
L’Ajuntament no serà responsable dels robatoris, furts, desapareguts o danys que es puguin
produir a les sepultures, o en els seus elements auxiliars. És per això que es recomana que
els titulars dels títols siguin beneficiaris de pòlisses d’assegurances a tal efecte.
Article 47
En els nínxols que no tinguin làpida, l’Ajuntament inscriurà el nom i cognom del cadàver
de la darrera persona inhumada o del seu titular. Aquest cobriment del nínxol podrà ésser
fet amb maó enguixat o arrebossat pintat o amb làpida prefabricada.
Article 48

1. Correspon a l’Ajuntament el manteniment i la neteja del recinte del cementiri, de les
seves instal·lacions i dels nínxols en conjunt.
2. Els titulars dels nínxols han de tenir cura dels mateixos al seu càrrec.
3. La cura individual a que es refereix l’article 48.2 significa que es té l’obligació de
mantenir els nínxols o panteons en perfecte estat de conservació fins i tot l’enguixat ,
l’arrebossat. i pintat.
Article 49
Les sepultures seran adecentades pels titulars dels drets funeraris o per persones que
aquests deleguin. No es permet la col·locació de gerros o elements decoratius que no
estiguin subjectes o adossats als marcs dels nínxols. Un cop acabades les operacions
d’adecentament les flors, les fulles i els objectes inservibles s’hauran de dipositar al lloc
destinat a tal efecte i es deixarà net l’espai frontal de les sepultures. L’Ajuntament es
reserva el dret de retirar els objectes que no compleixin les normes, estiguin en mal estat,
siguin molestos per la vista o dificultin el pas o qualsevol altra causa motivada encara que
de caire subjectiu.

CAPÍTOL QUART.
De les inhumacions, exhumacions i trasllats.
Article 50
Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les
disposicions de caràcter higiènic sanitàries vigents.
Article 51
1. Cap cadàver serà inhumat abans de les vint-i-quatre hores del seu traspàs.
2. per ràpida descomposició, perill de contagi, insuficiència higiènica de l’habitatge, o
qualsevol altra causa similar, tindrà lloc la cerimònia de conducció abans de transcórrer
aquell termini. En aquestos casos, el cadàver romandrà en el dipòsit general del cementiri
fins a l’acabament del termini.
Article 52
No podrà ser oberta cap sepultura fins que no hagin transcorregut dos anys des de l’última
inhumació, o cinc si el demés es va produir per malaltia infecciosa contagiosa
Article 53

Quan la inhumació tingui lloc en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes,
podrà efectuar-se en el mateix acte la reducció de les despulles. Solament a petició
expressa del titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l’acte d’enterrament, i en aquest
cas serà presenciada pel titular o persona en que delegui i sempre que les disponibilitats del
servei ho permetin.
Article 54
El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura no està limitat per altra causa que
la de la seva capacitat segons les possibilitats de reducció de les restes existents. El titular,
però, podrà establir en qualsevol moment de forma voluntària o expressa, en forma fefaent,
limitacions respecte al nombre de cadàvers que puguin ser inhumats.
Article 55
1. El despatx d’una inhumació requerirà la presentació dels documents següents:
a. Títol de la sepultura.
b. Autorització del Jutge del Districte o del que fos competent en els casos diferents de la
mort natural.
2. En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona a nom de la qual s’hagués
estès el títol.
Article 56
El dret del titular a l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en el present
reglament, serà garantit en tot moment per l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi. El
consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o estranys, s’entendrà
deferida vàlidament amb presumpció “iuris et de jure” pel sol fet de la presentació del títol,
sempre que no existeixi denúncia escrita de sostracció, retenció indeguda o pèrdua,
presentada al registre amb vuit dies d’antelació.
Article 57
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 una certificació similar acreditativa de pertànyer el cadàver a un membre.
Article 58
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 aquest supòsits es requerirà la prèvia presentació de la sol.licitud instant el duplicat
per pèrdua.
Article 59
1. L’exhumació d’un cadàver o d’uns restes per a reinhumar-lo fora del recinte, requerirà
la sol·licitud del titular del dret funerari i en el transcurs dels terminis assenyalats en
aquesta ordenança des de l’última inhumació.
2. Caldrà la presència del titular sanitari competent en ordre legal per a aquestes
actuacions.
Article 60
S’exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents:
a. Les decretades per resolució judicial, que es duran a terme en virtut del manament
corresponent, i
b. Les dels cadàvers que haguessin estat embalsamen o hagin de ser-ho en el moment de
l’exhumació.
Article 61
1. El trasllat d’un cadàver o unes restes d’una sepultura a una altra del mateix cementiri
exigirà el consentiment del titular d’ambdós drets i caldrà que es tinguin en compte el
transcurs dels terminis establerts en la present ordenança.
2. Serà indispensable la presència del titular sanitari competent en ordre legal per a
aquestes actuacions.
Article 62
Quant 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 pugui ser autoritzat
s’haurà de sol.licitar prèviament el traspàs a favor del nou titular.
Article 63
1. Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre dintre o fora del terme
municipal, caldrà que vagi acompanyada de l’autorització de la Direcció General o
Promoció de la Salut de la Generalitat o organisme que tingui encomanades aquestes
funcions, i els documents que acreditin el compliment dels restants exigits per les
disposicions vigents.

2. L’exhumació d’un cadàver per ordre judicial s’autoritzarà a la vista del manament del
jutge que així ho disposi.
3. Igual autorització es concedirà quan l’exhumació procedeixi per reconeixement d’un
cadàver disposat pel tribunal que entengui en un procés canònic.
Article 64
Quan es demani el trasllat d’un cadàver o restes dipositades en una sepultura, el títol de la
qual figuri a nom de persona difunta, s’haurà de demanar prèviament el traspàs,
posteriorment i discrecionalment, es podrà autoritzar el trasllat, continuant-se la tramitació
de l’expedient.
Article 65
1. Als pobles de solemnitat se’ls facilitarà un taüt gratuït de la classe que es destinin a
aquest fi i seran conduïts sense cap mena de despeses al cementiri municipal. La condició
de pobre solemnitat es derivarà dels informes emesos pels serveis socials de l’Ajuntament.
2. Els nínxols destinats als pobres seran els que estan reservats a aquesta finalitat i no hi ha
cap dret particular sobre ells.
3. Els treballs realitzats al cementiri per enterrar pobres, seran realitzats per l’Ajuntament.
4. En el cas que es coneguin familiars de pobres de solemnitat, aquests hauran de tenir
coneixements de la mort i inhumació, comunicant-ho l’Ajuntament.

Disposicions complementàries.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP.
Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions d’àmbit local reguladores de la matèria que
contradiguin aquesta ordenança.

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que el Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en
sessió del dia 02-11-2000 va aprovar inicialment l’ordenança reguladora del servei públic
del cementiri municipal. Es va publicar al BOP de Barcelona del dia 30-11-2000.
Al no presentar-se cap reclamació l’acord inicial ha esdevingut definitiu. El text íntegre de
l’ordenança es va publicar al BOP núm. 27 del 31-01-2001.
LA SECRETÀRIA,

