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REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE TREMP
TÍTOL I. Disposicions Generals
Article 1. Definicions, àmbit d’aplicació
1.
Aquest Reglament serà d’aplicació a tots els cementiris situats al municipi
de TREMP.
2.
El Cementiri Municipal, situat al passeig de la Conca de Tremp, sense
núm. de TREMP, (d’ara endavant, Cementiri) és un bé de domini i servei
públic, igual que la resta de cementiris de titularitat municipal situats a
altres nuclis de població del municipi. Aquests darrers es regiran, a més,
de pel present Reglament, per les seves normes habituals de
funcionament.
3.
Tots els cementiris de titularitat municipal es consideraran extensions del
cementiri de TREMP, amb el qual compartiran l’ús d’aquelles
instal·lacions, serveis i dependències de què no disposin.
4.
Correspon a l’Ajuntament de Tremp (d’ara endavant, Ajuntament),
l’exercici de les facultats esmentades a l’article següent, a tots els
cementiris de titularitat municipal, llevat del que sigui competència pròpia
d’altres autoritats i organismes, de conformitat amb el que preveuen la
Llei estatal 14/86 general de Sanitat, la Llei 15/90 d’ordenació sanitària
de Catalunya, la Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, el Decret 297/97 de 25 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de policia sanitària mortuòria de Catalunya, i resta de normes
aplicables. Llevat que expressament s’assignin les competències a un
altre òrgan, totes elles seran exercides, indistintament, per l’alcalde o la
Comissió de Govern.
5.
La terminologia utilitzada en aquest Reglament és la que figura al Decret
297/97, esmentat, especialment al seu art. 6. Quan s’utilitza el terme
“sepultures”, fa referència a tot tipus de construccions funeràries destinat
a la inhumació de cadàvers i restes cadavèriques.
Article 2 Facultats de l’Ajuntament
Correspon a l’Ajuntament:
a) La instal·lació, el manteniment, el règim i el govern interior del Cementiri.
b) La realització de les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes,
trasllats i, en general, tota activitat relacionada amb el tractament de
cadàvers i restes al Cementiri. L’Ajuntament podrà determinar que aquestes
activitats siguin realitzades per les empreses autoritzades per a la prestació
de serveis funeraris al municipi.
c) Expedir les llicències i autoritzacions per a la realització d’inhumacions,
exhumacions, trasllats, etc. i, en general de qualsevol activitat que es realitzi
al cementiri.
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d) L’atorgament de les concessions demanials i el reconeixement dels drets
funeraris de qualsevol classe, així com de les seves transmissions.
e) Portar el llibre-registre d’enterraments i sepultures, efectuar les inscripcions
corresponents, anotar les transmissions efectuades i lliurar els títols
acreditatius.
f) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es
dictin en el futur.
g) L’autorització als particulars per tal de realitzar en el Cementiri qualsevol
tipus d’obres o instal·lacions, així com la seva direcció i inspecció.
h) Emetre els informes i els certificats que se sol·licitin en relació amb els llibres
i altres documents relatius al cementiri i a les activitats que s’hi realitzen.
i) La percepció de drets, les taxes i els preus públics que legalment
s’estableixin per la prestació dels serveis esmentats o qualsevol altre de
relacionat.
j) Autoritzar la realització d’enterraments fora del recinte del Cementiri en
esglésies, capelles o qualsevol monument funerari, religiós o artístic.
Article 3 Principi de no-discriminació i realització dels enterraments
1.
Al Cementiri es realitzaran els enterraments sense discriminació de cap
tipus, per raons de raça, religió, motiu de defunció, ni per cap altra causa.
2.
Els ministres o representants de les distintes confessions religioses o
d’entitats legalment reconegudes podran disposar el que creguin més
convenient per a la realització dels enterraments, d’acord amb les
normes aplicables a cadascun dels casos dintre del respecte degut als
difunts.
Article 4 Peticions i queixes
1.
Les peticions i queixes, tant si són escrites com verbals, s’hauran de
registrar a l’Ajuntament, d’acord amb el procediment general.
2.
Tots els expedients que es tramitin hauran de resoldre’s en un termini
màxim de 6 mesos. Aquest termini quedarà paralitzat en els supòsits
previstos a la regulació general dels procediments administratius i
especialment, quan sigui necessària la intervenció d’altres
Administracions o estigui pendent un procediment judicial.
Article 5 Tributs i exaccions
El gaudiment d’un dret funerari, les seves transmissions, l’expedició de títols,
l’atorgament de llicències i autoritzacions, la conservació del cementiri i, en
general, qualsevol activitat o actuació regulada per aquest Reglament, podrà
estar subjecta al pagament de la taxa o exacció que prevegi l’Ordenança
Municipal que reguli aquesta matèria. L’impagament de la taxa o exacció
establerta tindrà les conseqüències que aquest Reglament o l’Ordenança
corresponent, estableixin.
Article 6 Serveis funeraris
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Correspon a les empreses autoritzades per a la prestació dels serveis funeraris
al municipi, la realització dels treballs propis del servei, així com la conducció
de cadàvers, trasllat de despulles a d’altres cementiris, subministrament de
caixes i disposició de capelles per a la vetlla dels difunts, fins al lliurament de
les restes mortals al personal del Cementiri per a la seva inhumació, en els
termes prevists pel Reglament municipal per a la prestació dels serveis
funeraris, publicat al BOP núm. 19 del 12.02.98, el Decret 297/97, la Llei 2/97
de 3 d’abril (DOGC del 14) i resta de normes aplicables.
TÍTOL II. Ordre I Govern Interior del Cementiri
Article 7 Obertura i tancament del cementiri
1.
El Cementiri romandrà obert durant les hores i dies que determini
l’Ajuntament, d’acord amb les circumstàncies de cada època de l’any.
2.
Correspon a l’encarregat del Cementiri, l’obertura i el tancament de les
portes i la guarda de les claus.
3.
L’horari d’obertura i tancament serà exposat en un lloc visible de l’entrada
principal, diferenciant l’horari corresponent a cada servei.
4.
Fora de l’horari establert, no es podran utilitzar els diferents serveis, dur a
terme enterraments, ni realitzar qualsevol classe de treballs llevat dels
casos excepcionals degudament justificats i autoritzats per l’Ajuntament.
Article 8 Comportament dels visitants
Els visitants del Cementiri es comportaran amb el degut respecte al recinte, i a
aquest efecte, no es permetrà cap acte que, directament o indirectament,
suposi profanació, cas en què es donarà compte a l’autoritat competent per
aplicar la sanció que escaigui.
Article 9 Entrada de vehicles i animals
1.
A part dels vehicles municipals del servei i en funció de la capacitat
d’aparcament, es permetrà l’entrada en el recinte del Cementiri dels
vehicles de les empreses autoritzades per a la prestació de serveis
funeraris i dels que duguin materials de construcció i manteniment que
hagin de ser utilitzats en el mateix Cementiri i es regularà la dels
acompanyants i familiars dels difunts
2.
No es permetrà l’entrada al Cementiri de cap classe d’animals, excepte
els gossos-guia per a invidents.
3.
En tot cas, els propietaris dels esmentats mitjans de transport i dels
animals seran responsables dels desperfectes produïts en els carrers i les
instal·lacions del Cementiri i, en qualsevol cas, hauran de respondre dels
danys causats. Absent el propietari, la mateixa responsabilitat podrà ser
exigida d’immediat al conductor del vehicle que hagi causat el dany o al
posseïdor de l’animal.
Article 10. Subjecció a llicència
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1.

2.

La realització de qualsevol obra, la col·locació de làpides, els elements
accessoris, les pintures i les actuacions similars, requerirà l’obtenció
prèvia de llicència municipal, amb independència que això suposi
liquidació o no de drets i exaccions municipals.
L’atorgament d’aquestes llicències es regirà, en tot allò no previst per
aquest Reglament, per la legislació aplicable a les llicències d’obres,
interpretada analògicament.

Article 11 Execució d’obres i altres actuacions
1.
Prèviament a l’inici de l’execució de
qualsevol actuació de les
esmentades a l’article anterior, i malgrat gaudeixi de llicència, el
promotor ho comunicarà a l’Ajuntament.
2.
La realització d’aquestes actuacions requereix l’observança, per part dels
sol·licitants i dels contractistes executors, de les normes següents:
a) Els treballs preparatoris de pedraire i marbrista no es poden efectuar
dins del recinte del cementiri, llevat supòsits excepcionals
degudament acreditats..
b) La preparació dels materials per a la construcció s’haurà de realitzar
als llocs que es designin, amb la protecció que en cada cas es
consideri necessària. El subministrament de força i llum ha d’anar a
càrrec del contractista.
c) Els dipòsits de materials, eines, terra i aigua s’han de situar en punts
que no dificultin la circulació o el pas a la via pública.
d) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per
a la construcció, s’han de col·locar de manera que no facin malbé les
plantes o les sepultures adjacents.
e) Les eines mòbils, destinades a la construcció, s’hauran de guardar
diàriament en coberts o dipòsits per a la seva conservació i ordre en
el recinte, i per això és prohibit l’ús dels estris d’enterrament, propietat
de l’Ajuntament, sense autorització expressa.
f) Un cop acabada l’actuació, els contractistes o executors hauran de
procedir-hi a la neteja i a enretirar-ne les runes, els fragments i els
residus de materials (làpides, marcs, etc.).
g) De la mateixa manera, i un cop acabada l’obra, els contractistes o
executors hauran de procedir a la reposició de qualsevol objecte,
element , material i detalls d’ornamentació que s’haguessin destruït o
fet malbé. Si no ho fan en un termini de set dies, l’Ajuntament ha de
procedir a efectuar-ho d’ofici, i s’ha de passar el càrrec corresponent
de l’esmentada reposició al contractista o executor, al sol·licitant o al
titular del dret funerari.
Article 12 Treballs de conservació i neteja generals
Els òrgans municipals competents tindran cura dels treballs de conservació i
neteja generals del Cementiri i dels elements comuns o d’interès general de les
sepultures, la qual cosa serà objecte de l’establiment de les taxes,
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contribucions especials o altres exaccions municipals que s’escaiguin
seran subjectes passius els titulars dels drets funeraris.

i en

Article 13. Treballs de conservació i neteja de les sepultures de
construcció municipal i de les de construcció particular
1.
Les obres de reparació i conservació de les sepultures de construcció
municipal aniran a càrrec dels titulars dels drets funeraris.
2.
La conservació, manteniment i neteja de les edificacions i les
instal·lacions del Cementiri realitzades per particulars, així com la dels
accessoris i elements de decoració de les sepultures de construcció
municipal, anirà a càrrec dels titulars dels drets funeraris.
3.
En cas que els titulars dels drets funeraris incompleixin el deure de neteja
i conservació, i quan s’apreciï estat de deteriorament, els serveis
municipals requeriran de fer-ho al titular afectat i si aquest no ho realitza
en el termini assenyalat, l’Ajuntament podrà realitzar-lo de forma
subsidiària amb càrrec al titular del dret funerari, sens perjudici del que
preveu aquest Reglament pel que fa a la caducitat o revocació de
l’esmentat dret.
A aquests efectes s’aplicarà, amb les modificacions i adaptacions que
siguin necessàries, el que preveuen els articles 251 i s.s. del Decret
Legislatiu 1/90 de 12 de juliol pel què s’aprova la refosa de la normativa
urbanística vigent a Catalunya, o normes que el substitueixin.
4.
Acabada la neteja de les sepultures, les restes de flors i altres objectes
inservibles s’hauran de dipositar en els llocs designats
Article 14 Responsabilitat
Els titulars dels drets funeraris seran responsables:
a) Dels danys i desperfectes que, com a conseqüència de les seves accions o
omissions, puguin causar a les construccions del Cementiri o als seus
elements accessoris o decoratius.
b) Del contingut dels epitafis, recordatoris, emblemes i símbols podran
transcriure’s en qualsevol idioma i forma. En tot cas, s’haurà de preservar el
degut respecte al recinte, i els drets d’altres persones.
Article 15 Exoneració de responsabilitats de l’Ajuntament
L’Ajuntament no assumirà responsabilitats per robatoris o desperfectes que
tercers puguin ocasionar o cometre en les sepultures i objectes que es
col·loquin per particulars al Cementiri. Així mateix, ni l’Ajuntament ni el personal
del Cementiri es faran responsables del trencament en el moment de l´obertura
d'una sepultura de les làpides o altres elements accessoris existents, llevat
negligència.
Article 16 Prohibició de venda ambulant
Amb caràcter general, no s’autoritzarà la venda ambulant a l´interior del
Cementiri, ni es concediran parades ni autoritzacions per al comerç o
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propaganda. En dates assenyalades es podrà autoritzar la venda regulada
d’objectes funeraris i flors, amb la situació i característiques que determinarà
l’Ajuntament.
Article 17 Obtenció d’imatges del cementiri
L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes generals
o parcials del Cementiri, amb fins lucratius, requerirà una autorització especial
de l’Ajuntament i el pagament, si s’escau, dels drets corresponents.
Article 18 Recintes especials
L’Ajuntament no ha de preveure cap espai de caràcter especial dins del
Cementiri que pugui implicar privilegi o postergació per raó de raça, religió, ni
cap altra causa. Això no obsta que, en compliment del que preveuen els arts.
17 i 46 del Decret
297/97 es prevegin sectors diferenciats per a
l’escampament de cendres provinents d’incineracions de cadàvers o restes
cadavèriques i l’enterrament de restes humanes procedents d’avortaments,
intervencions quirúrgiques, mutilacions, etc.

TÍTOL III. Instal.lacions, Dependències i Serveis del Cementiri
Article 19 Instal·lacions, dependències i serveis
1.
El cementiri disposarà de totes aquelles instal·lacions exigides pel Decret
297/97 i resta de normes de policia sanitària mortuòria vigents.
2.
En el supòsit que s’ubiqui al cementiri municipal el tanatori previst al
reglament municipal de serveis funeraris, també estarà al servei del
cementiri, i per tant, no caldrà que el cementiri disposi de forma
independent, de totes aquelles instal·lacions i dependències esmentades
a l’apartat anterior, que tingui el tanatori.
Article 20 Dipòsit de cadàvers
1.
Els cadàvers, la inhumació dels quals no hagi de practicar-se
immediatament després de la seva arribada al Cementiri, romandran al
dipòsit de cadàvers fins al seu enterrament.
2.
Als particulars no els és permesa l’estada al dipòsit de cadàvers, fora de
l’horari establert.
Article 21 Ossera general
1.
Al Cementiri s’habilitaran un o més indrets destinats a ossera general per
recollir les restes procedents de la neteja i desallotjament de les
sepultures.
2.
Les restes es dipositaran a l’ossera, de forma que es pugui identificar-ne
la procedència, tot i que, llevat supòsits excepcionals, degudament
acreditats, no es podran reclamar.
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3.

Les persones interessades podran sol·licitar el lliurament de restes de
l’ossera, amb finalitat pedagògica. L’Ajuntament no autoritzarà la petició si
no va acompanyada de la petició escrita del Centre o Institució que
empari els estudis, i, si s’escau, de l’autorització de l’organisme
competent en matèria de policia sanitària mortuòria.

TÍTOL IV. Inhumacions, Exhumacions i Trasllats
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 22. Normativa d’aplicació i autoritzacions
Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes s’efectuaran de
conformitat amb el que prevegi la reglamentació de policia sanitària mortuòria,
les autoritzacions exigides i, en tot allò que no s’oposi, d´acord amb el que
preveuen els articles següents.
Article 23. Llibre d’inhumacions i trasllats
Totes les inhumacions i trasllats s’inscriuran al Llibre d’inhumacions i trasllats,
que contindrà, almenys, les dades següents:
1.
En el cas d’inhumació:
a) Identificació de la sepultura.
b) Identificació de la persona, les despulles de la qual s’inhumen.
c) Data de la mort.
d) Data de la inhumació.
e) Classificació del grup del cadàver en funció de la causa de la mort,
d’acord amb l’art. 8 del Decret 297/97.
2.
En el cas de conducció o trasllat:
a) Identificació de la sepultura
b) Identificació de la persona, les restes de la qual es traslladen o
condueixen.
c) Data en què s’efectua.
d) Lloc d’origen o de destinació.
e) Identificació de la persona que l’insta.

CAPÍTOL II. De les inhumacions
Article 24. Enterraments fora del cementiri
Els enterraments que es facin fora del Cementiri, a més de l´autorització
municipal, requeriran l’acompliment dels requisits previstos a l’art. 15 del Decret
297/97.
Article 25 Ús de la sepultura
El dret del titular per l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en el
present reglament serà garantit en tot moment per l´Ajuntament. El
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consentiment del titular per a la inhumació sigui de familiars o d’estranys,
s’entendrà referida vàlidament amb presumpció “iuris tantum” pel sol fet de la
presentació del títol, llevat que el seu titular, amb una antelació de 8 dies hagi
comunicat a l’Ajuntament la sostracció o pèrdua del títol o que hagi
transcorregut el termini previst en aquest reglament per procedir al traspàs de
la titularitat del dret funerari, des de la mort del seu titular.
Article 26. Sepultures de titularitat d’una comunitat
Quan el titular del dret funerari és una comunitat religiosa, una fundació o una
altra persona jurídica o ens similar s’exigirà la certificació expedida per la
direcció, òrgan de govern o administrador en la qual s’acrediti que el cadàver
correspon a un membre de la comunitat, a un dels seus acollits o n’autoritzi
l’enterrament.
Article 27. Sol·licitud d’inhumació
Per procedir a les inhumacions, els parents més pròxims al finat o, a manca
d’aquests, una altra persona, s’adreçaran a les empreses funeràries
autoritzades per a la prestació de serveis funeraris a TREMP o a l’Ajuntament
aportant els següents documents:
a) Títol funerari o sol·licitud de concessió de drets funeraris.
b) Certificat mèdic de defunció o llicència d’enterrament, en el supòsit de
cadàvers i certificat mèdic acreditatiu de l’origen del fetus o de les restes
humanes procedents d’intervencions quirúrgiques, mutilacions, etc., en els
supòsits previstos a l’Ordre de la Presidència del Govern de 17.07.63.
Article 28 Inhumació sense títol
1.
Únicament es podrà realitzar la inhumació sense títol en els casos
següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant la pèrdua o
sostracció del títol.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular. En aquest cas s’autoritzarà la
seva inhumació sense presentació del títol a petició de qualsevol
persona que comparegui, sigui o no hereu del titular.
c) Quan hi hagi conformitat del titular o, si és mort, del beneficiari. En
defecte d’aquest, de la major part dels que tinguin raó en succeir en el
dret funerari.
2.
En tots aquests supòsits es requerirà la presentació prèvia de la sol·licitud
demanant el duplicat per pèrdua o la sol·licitud de transmissió del dret
funerari.
Article 29. Inhumació
1.
A la vista de la documentació presentada, les empreses autoritzades per
a la prestació dels serveis funeraris, o els interessats, directament,
sol·licitaran al jutjat corresponent la llicència d´enterrament, si és
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3.

preceptiva i no se’n disposa i sol·licitaran la inhumació a l’Ajuntament
aportant la següent documentació:
a) Llicència d´enterrament expedida pel Jutjat, o acreditació de la seva
innecessarietat.
b) Títol funerari o sol·licitud de concessió de drets funeraris.
c) Petició, si s´escau, d’obertura de la sepultura per procedir a la
reducció de restes, en el moment de la inhumació.
Comprovat l’acompliment dels tràmits anteriors, i, previ l’atorgament del
dret funerari sol·licitat, si s’escau, l’Ajuntament atorgarà la llicència
d’inhumació i efectuarà l’enterrament, en la forma que tingui establerta.
El tancament de la sepultura reunirà les característiques exigides pel
Decret 297/97.

Article 30. Reducció de despulles
Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres restes
cadavèriques, s’efectuarà prèviament o en el mateix acte la reducció de les
despulles dipositades. Solament a petició expressa del titular aquesta operació
tindrà lloc en l’acte de la inhumació. La reducció de restes podrà ser
presenciada pel titular quan les disponibilitats del servei ho permetin.
Article 31. Inhumacions successives
El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura no estarà limitat per
altra causa que la de la seva capacitat, tenint en compte la possibilitat de
reducció de restes.
CAPÍTOL III. De les inhumacions de beneficència i ossera general.
Article 32. Inhumacions de beneficència
Hi haurà sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a
persones mancades de mitjans econòmics, previ informe dels Serveis Socials.
Aquestes sepultures no podran ser objecte de concessió i la seva utilització no
reportarà cap dret a l’Ajuntament.
Article 33. Trasllat a l’ossera general
Transcorregut el termini legal per a la conversió del cadàver en restes
cadavèriques, aquestes es dipositaran a l’ossera general, de forma que es
pugui identificar-ne la procedència, llevat que les sol·liciti un parent, o
persona vinculada amb una relació d’amistat, la qual -a la vegada- s’haurà de
fer càrrec de les despeses ocasionades.
CAPÍTOL IV. De les exhumacions, reinhumacions, conduccions i trasllats
Article 34. Disposicions generals
1.
Totes les exhumacions de cadàvers o restes cadavèriques es realitzaran
d’acord amb el que preveuen els arts. 21 i s.s. del Decret 297/97.
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3.

Les exhumacions que es realitzin com a conseqüència de la declaració
de ruïna de les sepultures, s’ajustaran al que preveu l’art. 51 del Decret
297/97.
La realització per l’Ajuntament d’obres d’interès general pot comportar la
necessitat de procedir a efectuar exhumacions i reinhumacions d’ofici.
En aquest cas i prèvia la tramitació del corresponent expedient amb
audiència dels interessats, es podrà subrogar el dret funerari sobre les
sepultures d’origen pel de les de destinació, que hauran de ser de
categoria i condició semblant. A l’efecte, s’aixecarà acta del trasllat i
s’expediran els nous títols .

Article 35. Reinhumacions dins del cementiri
Per a la conducció de cadàvers o de restes d’una sepultura per a la seva
reinhumació a una altra del mateix cementiri, caldrà sol·licitar-ho a
l’Ajuntament, adjuntant els títols funeraris corresponents i la llicència
d’enterrament. L’Ajuntament atorgarà la corresponent llicència, prèvia
l’acreditació del consentiment dels titulars dels drets funeraris sobre la
sepultura d’origen i la de destinació.
Article 36. Reinhumacions a un altre cementiri
1.
Quan la reinhumació hagi d’efectuar-se a un altre cementiri caldrà
sol·licitar-ho a l’Ajuntament, aportant el títol funerari, la llicència
d’enterrament i l’autorització del Departament de Sanitat o qualsevol altra
que s’escaigui.
2.
Amb la comprovació prèvia de la documentació aportada, l’Ajuntament
atorgarà la llicència i procedirà a l’exhumació del cadàver o de les restes
perquè es pugui procedir al seu trasllat i posterior reinhumació.
Article 37. Transmissió prèvia del títol
Quan interessi efectuar el trasllat o conducció d’un cadàver o restes
dipositades en sepultura, el dret funerari de la qual estigui a nom de persona
difunta, caldrà tramitar prèviament la transmissió del dret a favor del nou
titular, d’acord amb el present reglament.
TÍTOL V. Drets Funeraris
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 38. Dret funerari
1.
El dret a la utilització exclusiva de les sepultures per al dipòsit de
cadàvers i restes cadavèriques, que es reconeix al seu titular, s’anomena
dret funerari i el seu contingut concret es determina pel present
Reglament i per la normativa aplicable a les concessions administratives
del domini públic.

Reglament del Cementiri Municipal

pàg. 14

2.

3.

Les sepultures, tenen la qualificació de béns de domini públic, i per tant,
són inalienables, imprescriptibles i inembargables, la titularitat dominical
de les quals correspon exclusivament a l’Ajuntament.
Les relacions entre l’Ajuntament i els adjudicataris dels drets funeraris i
les relatives a la concessió demanial i al dret funerari en si, estan
sotmeses al Dret Administratiu, mentre que les relacions entre particulars
que no afecten aquest àmbit, especialment les qüestions successòries o
les relacions internes de les persones jurídiques que poden ser titulars de
drets funeraris, es regularan per la seva legislació pròpia.

Article 39. Casos especials
1.
El dret funerari concedit sobre parcel·les per a la construcció de tombes,
fosses, mausoleus o panteons confereix al seu titular el dret a la utilització
íntegra de tot el subsòl de la parcel·la, però haurà de cedir a la superfície
de la parcel·la per a l’ús públic una franja de 25 cm. d’ample per tots els
seus costats per garantir el pas i l’accés entre les parcel·les.
2.
Els titulars de drets funeraris sobre parcel·les ho són a títol provisional,
mentre no procedeixin a la seva construcció, la qual cosa hauran de fer
sotmetent-se als mateixos terminis que la legislació urbanística preveu
per a les llicències d’obres.
Les llicències per a les construccions funeràries es regiran, en tot allò no
previst per aquest Reglament, per la legislació aplicable a les llicències
d’obres, interpretada analògicament.
La no construcció de les parcel·les pel termini establert, o les seves
pròrrogues, legitima l’Ajuntament per instar la revocació de la concessió,
la qual, cas d’acordar-se, no reconeixerà cap indemnització al
concessionari per les obres realitzades.
3.
D’acord amb el que preveu l’art. 47 del Decret 297/97 no s’autoritzarà l’ús
funerari de cap construcció particular, sense que els tècnics municipals
comprovin, la seva adequació a la llicència atorgada i el compliment de
les condicions higiènico-sanitàries previstes. A l’efecte els titulars de les
sepultures hauran de sol·licitar la corresponent acta de comprovació.
4.
Les osseres individualitzades adjudicades als titulars del dret funerari
sobre alguna sepultura, se’n consideraran com a part integrant.
5.
L’Ajuntament pot acordar suspendre temporalment l’ús de les sepultures,
en funció del seu estat, de la necessitat de realitzar obres d’interès
general que impedeixin o dificultin l’ús de la sepultura, de l’existència de
discrepàncies sobre la titularitat del dret funerari, o, quan hi hagi raons
d’interès general que ho justifiquin. Aquesta suspensió temporal no
alterarà el termini de durada de la concessió del dret funerari sobre les
sepultures.
Article 40. Limitacions del dret funerari
Les clàusules limitatives referents a l’ús d’una sepultura, la seva transmissió o
d’altre tipus i la seva modificació hauran de ser imposades pel titular del dret
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funerari i no seran efectives fins que constin al Llibre de Titularitat de
Sepultures i al Títol acreditatiu, a petició del titular del dret.
Article 41. Títols
1.
Tots els drets funeraris s’inscriuran al Llibre de titularitats de sepultures i
s’acreditaran mitjançant un títol nominatiu, que contindrà les dades
principals que figurin al Llibre esmentat, haurà d’estar signat pel
secretari de la corporació, amb el vistiplau de l’alcalde o persona en qui
delegui i tindrà el caràcter de document públic administratiu .
2.
En cas de deteriorament, sostracció o pèrdua d’un títol funerari,
s’expedirà un duplicat a instància del titular i prèvia la corresponent
comprovació.
3.
No es derivarà cap responsabilitat a l’Ajuntament per l’existència
d’errades materials als títols funeraris, les quals es corregiran, d’ofici o a
instància del seu titular, amb la prèvia justificació i comprovació.
4.
Els titulars dels drets funeraris podran sol·licitar que el seu atorgament es
formalitzi mitjançant escriptura pública, les despeses de la qual aniran al
seu càrrec.
Article 42. Llibre de titularitats de sepultures
1.
El Llibre de titularitats de sepultures contindrà, al menys, les dades
següents, que per resolució de l’alcalde es podran modificar:
a) Identificació de la sepultura.
b) Identificació del titular del dret funerari i del beneficiari.
c) Data d’atorgament dels drets funeraris sobre la sepultura o la data
d’actualització dels drets.
d) Data d’extinció del dret.
e) Drets satisfets per l’adjudicació del dret.
2.
Al Llibre podran constar qualssevol altres incidències que afectin la
sepultura, tals com les inhumacions i exhumacions efectuades, els
trasllats i conducció de cadàvers i restes, les limitacions d’ús o
transmissions de les sepultures , etc.
Article 43. Reversió d’obres i instal·lacions
1.
Les obres de caràcter artístic que s’instal·lin a les sepultures revertiran a
favor de l’Ajuntament amb l’extinció del dret. Les esmentades obres, un
cop instal·lades en la sepultura corresponent, no podran ser retirades del
Cementiri sense autorització expressa de l´Ajuntament.
2.
El mateix règim s’aplicarà a qualsevol altra instal·lació fixa que hi hagi a
les sepultures del Cementiri, encara que no tingui caràcter artístic.
S´entendrà per instal·lació fixa qualsevol que estigui unida o adossada de
tal forma a al sepultura que, el fet de retirar-la, pugui implicar un
deteriorament d´aquesta, per petit que sigui.
Article 44. Suspensió d’operacions
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Durant la tramitació d’un expedient de transmissió o de duplicat de títol serà
discrecional per part de l’Ajuntament 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 a
l´expedient.
CAPÍTOL II. Règim jurídic de les concessions
Article 45. Règim de les adjudicacions de drets funeraris.
1.
L’Ajuntament adjudicarà els drets funeraris en funció de les disponibilitats
que hi hagi al Cementiri, en règim de concessió administrativa de domini
públic i, per tant, susceptible d’inscripció al Registre de la Propietat, amb
l’acompliment del que preveu l’art. 30 del Reglament per a l’execució de
la Llei Hipotecària aprovat pel Decret de 14.02.47. Les despeses de la
inscripció aniran a càrrec de qui les sol·liciti.
2.
L’adjudicació dels drets funeraris es farà d’acord amb els preceptes
d’aquest Reglament i, en allò no regulat, pel Decret 336/88 de 17
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
3.
Els drets funeraris, la seva constitució, modificació o transmissió, estarà
subjecta al pagament dels drets que s’estableixin a l’ordenança
corresponent. Aquests drets són independents del règim fiscal de les
concessions administratives regulat per la llei i Reglament de l’Impost de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i resta de
normes tributàries aplicables.
Article 46. Titulars
Les concessions podran atorgar-se:
a) A nom personal i individual, que serà el del mateix peticionari.
b) A nom dels dos cònjuges, “pro indiviso”.
c)
A nom d´una comunitat religiosa o establiment benèfic o hospital,
reconeguts com a tals per l´Administració i per a ús exclusiu dels seus
membres, beneficiaris o acollits, o a nom de Corporacions, Fundacions o
Entitats legalment constituïdes, per a l’ús exclusiu dels seus membres o
empleats.
Article 47. Prohibició de titularitat
En cap cas no podrà adjudicar-se el dret funerari a nom de Companyies
Asseguradores, de Previsió o similars, que garanteixin als seus afiliats,
exclusivament o com a complement d’altres riscs, el dret a sepultures quan
morin, sinó que els hauran de proporcionar el capital necessari per tal d’abonar
l’import del dret funerari de què es tracti, que s’inscriurà a nom de l’assegurat o
del seu beneficiari, independentment d’allò pactat amb la Companyia,
Asseguradora, etc.
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Article 48. Termini de vigència
1.
Les adjudicacions dels drets funeraris sobre sepultures de construcció
municipal o particular, s’efectuarà mitjançant concessió i per un termini
màxim de 50 anys, amb un mínim de 2 anys, o de 5 si la defunció ha
esdevingut per una de les malalties incloses al grup I de l’art. 8 del Decret
297/97.
2.
Els enterraments que successivament es realitzin en una mateixa
sepultura no alteraran el termini de vigència del dret funerari.
Article 49. Noves concessions i pròrrogues
1.
Transcorregut el termini de vigència de les concessions, el seu titular
podrà sol·licitar-ne una de nova sobre la mateixa sepultura, que
l’Ajuntament atorgarà, en funció de les disponibilitats existents. Aquesta
petició
s’entendrà denegada si
l’Ajuntament no notifica la seva
acceptació pel termini de 3 mesos des que es va sol·licitar.
2.
El termini inicial de la concessió, podrà prorrogar-se, prèvia petició del
titular del dret, sempre que el termini inicial més les pròrrogues no
excedeixin del termini màxim i que l’Ajuntament no necessiti la sepultura,
en funció de les disponibilitats existents.
Article 50. Pròrroga excepcional
El termini de la concessió es prorrogarà excepcionalment, fins a complir el
termini legal d’obertura de sepultures des del darrer enterrament.
Article 51. Concessió excepcional
1.
En el cas d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en una sepultura, a
causa del fet que no ha transcorregut el termini legal d’obertura de
sepultures des del darrer enterrament, l’Ajuntament facilitarà, dins el
Cementiri, una altra sepultura, pel temps indispensable fins que sigui
possible la seva conducció a la sepultura on originàriament s’hauria
inhumat.
2.
El mateix règim s’aplicarà en els supòsits previstos als arts. 34.3, quan no
es produeixi subrogació de la concessió i a l’art. 39.5 d’aquest Reglament.
3.
Les concessions d’aquest article no podran ser prorrogades, llevat
supòsits excepcionals.
Article 52. Reversió
1.
Expirat el termini de la concessió, el dret revertirà a l’Ajuntament i es
requerirà el titular de la concessió extingida, en el domicili que consti en el
Llibre de Titularitats de Sepultures, a fi que procedeixi a la seva
reinhumació al lloc on determini i al seu càrrec, o sol·liciti una nova
concessió .
2.
En el supòsit que el titular del dret extingit no procedeixi a la reinhumació
de les restes l’Ajuntament ho farà d’ofici, a l’ossera. Les despeses
meritades aniran a càrrec del titular del dret extingit.
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3.

D’igual forma es procedirà quan el titular del dret extingit hagi mort i no se
n’hagi procedit a la transmissió o quan no sigui localitzat a l’adreça que
consti al Llibre de Titularitats de Sepultures. En aquest darrer cas, el
requeriment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.

Article 53. Competència i procediment
1.
De conformitat amb el que preveuen l’art. 60 i concordants del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/898 de 17 d’octubre
es deleguen a l’Alcalde i a la Comissió de Govern, indistintament, totes
les competències relatives a les concessions de drets funeraris
(atorgaments, modificacions, canvis de titulars, reversions, caducitats,
revocacions etc).
2.
Amb caràcter general, les concessions s’atorgaran únicament amb motiu
d’una defunció i per inhumar-hi el cadàver o amb motiu de la necessitat
de procedir al trasllat de restes cadavèriques.
3.
Tanmateix, i en funció de les disponibilitats existents, l’Ajuntament podrà
convocar públicament les persones interessades en obtenir la concessió
de drets funeraris. La convocatòria determinarà els criteris d’adjudicació,
que hauran de tenir en compte les necessitats dels interessats, la resta de
característiques i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i als
mitjans d’informació local.
4.
L’adjudicació dels drets funeraris no serà efectiva fins el moment que
s’abonin els drets establerts, o se’n domiciliï el pagament. Per aquesta
raó, i llevat que la convocatòria pública ho estableixi expressament, es
dispensarà els interessats de l’obligatorietat de dipositar les garanties
provisionals i definitives previstes als arts. 62 i 68 del Decret 336/88.
5.
Els adjudicataris de parcel·les estan sotmesos al que preveu l’art. 39
d’aquest Reglament.
Article 54. Indemnització per clausura
Malgrat el termini assenyalat per a les concessions, si per qualsevol motiu
hagués de clausurar-se el Cementiri abans de finalitzar l´esmentat termini, els
titulars dels drets respectius podran ser indemnitzats pel termini el transcurs del
qual estigui pendent, encara que, per al càlcul de la indemnització, es tindrà
únicament en compte l’import de la taxa o preu públic abonats, i no el de les
obres o instal·lacions executades pel titular del dret.
CAPÍTOL III. De la transmissió dels drets funeraris
SECCIÓ 1A. Disposicions generals
Article 55 Prohibició general
1.
El Cementiri i els terrenys, sepultures i qualsevol construcció que hi hagi
són béns de domini públic, i, per tant, inalienables, imprescriptibles i
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inembargables. Els drets funeraris només podran transmetre’s en els
supòsits previstos en aquest Reglament.
No s’autoritzarà cap transmissió de drets funeraris sobre sepultures, els
titulars de les quals no hagin satisfet a l’Ajuntament els imports que els
siguin exigibles com a titulars d’aquests drets, llevat que el nou
concessionari se’n faci càrrec.

Article 56. Transmissions i termini de vigència
Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la duració del
termini pel qual fou inicialment concedit.

SECCIÓ 2A. Transmissions “inter-vivos”
Article 57. Transmissió “Inter-vivos”
1.
Es consideraran vàlides les cessions a títol gratuït als cònjuges o
persones amb anàloga relació de convivència, i a parents en línia directa
amb el titular i col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o segon grau
per afinitat, a persones que acreditin llaços d’afectivitat i a persones que
acreditin una convivència amb el titular del dret un mínim de 5 anys abans
de la cessió.
2.
També s’admetran les cessions gratuïtes a favor de les persones
jurídiques de caire benèfico-social, esmentades a l’art. 46 d’aquest
Reglament.
3.
La cessió entre estranys només s’autoritzarà quan es tracti de sepultures
de construcció particular, l’edificació de les quals hagi estat prèviament
legalitzada i que no continguin restes ni cadàvers al moment de la cessió,
si així ho sol·licita el cessionari. Prèviament a l’autorització de la cessió,
l’Ajuntament valorarà la construcció i es reservarà el dret de retracta per
l’import d’aquesta valoració, que haurà d’exercir abans d ’autoritzar la
cessió.
4.
En tots aquests casos, la cessió haurà d’efectuar-se mitjançant document
públic o compareixença davant del secretari de l’Ajuntament.
Article 58. Subrogacions
1.
En els supòsits previstos a l’art. 34.3 d’aquest Reglament, el dret funerari
sobre la nova sepultura se subrogarà en el de l’antiga, sense que s’alteri
el termini de vigència de la concessió, inicialment atorgat. A l’efecte,
s’anul·larà el títol anterior i se n’expedirà un altre pel termini restant de
vigència de la concessió.
2.
Si el titular de la sepultura objecte de subrogació és mort, prèviament a
l’expedició del nou títol, caldrà procedir a la transmissió del títol originari.
SECCIÓ 3A. Transmissions “mortis-causa”
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Article 59. Transmissió “mortis-causa”
1.
A la defunció del titular del dret funerari, i abans del transcurs d’un any, el
beneficiari, els hereus testamentaris o aquells als quals correspongui “ab
intestato” estan obligats a sol.licitar la transmissió del dret funerari al seu
favor, per a la qual cosa hauran de comparèixer a l’Ajuntament amb els
documents justificatius del seu dret i, si és possible, amb el títol.
En el supòsit que la determinació de la persona a la que correspon el dret
funerari estigui pendent d’un procediment judicial s’haurà de posar en
coneixement de l’Ajuntament aquesta circumstància abans del transcurs
del termini de l’any i se suspendrà el procés de transmissió del dret.
2.
Transcorregut el termini d’un any des de la mort del titular del dret
funerari sense que se n’hagi sol·licitat la transmissió no s’autoritzarà cap
actuació a la sepultura, llevat les de caràcter urgent, ni cap altra operació
(inhumacions, exhumacions, reduccions, etc.) i l’Ajuntament podrà iniciar
el procediment per a la reversió o la transmissió provisional.
La finalització d’aquests procediments comportarà l’anul.lació del dret i del
títol acreditatiu, sense que els qui haguessin pogut transmetre al seu
favor el dret puguin reclamar cap indemnització.
Article 60. Designació de beneficiaris “mortis causa”
1.
Tots els titulars de drets funeraris, abans de l’expedició del títol
acreditatiu, tenen l’obligació de designar un beneficiari per a després de la
seva mort, indicant-ne les seves dades personals, el qual haurà de
prestar la seva conformitat a la designació. També poden designar-ne un
substitut per al cas de premoriència del beneficiari.
2.
En el supòsit de sepultures atorgades a per cònjuges serà beneficiari el
sobrevivent, qui podrà nomenar un nou beneficiari o transmetre el seu
dret, llevat que els dos cònjuges n’haguessin designat un, conjuntament,
per després de la mort de tots dos.
3.
La designació de beneficiari pot substituir-se en qualsevol moment,
mitjançant compareixença davant el secretari de l’Ajuntament o document
públic, llevat del que preveu l’apartat anterior.
4.
La nova designació tindrà efectes a partir de la data de compareixença o
a partir del dia en què el document públic tingui entrada al registre de
l’Ajuntament. Llavors s’anul.larà el títol anterior i se n’expedirà un altre.
Tanmateix, i sense que això afecti a l’efectivitat de la nova designació, i
llevat que se’n faci per premoriència del beneficiari anterior, se li donarà
compte de la nova designació, a l’adreça que consti al Llibre de Titularitat
de Sepultures.
5.
Les designacions o les substitucions de beneficiaris que no s’ajustin al
que preveuen els paràgrafs anteriors no tindran validesa, ni tan sols en el
supòsit que constin expressament en disposició testamentària.
Article 61. Mort del beneficiari
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S’entendrà que no hi ha beneficiari en el supòsit que premori al titular del
dret, si aquest no n’ha designat un substitut.
Si el beneficiari mor amb posterioritat al titular del dret funerari, els hereus
legals del beneficiari se subrogaran en la seva posició sempre que
acreditin el seu dret en la forma prevista en aquest Reglament per a les
successions i sol·licitin la transmissió dins del termini d’un any des de la
data de la mort del titular del dret.

Article 62. Forma
Les transmissions “mortis causa” es realitzaran de la forma següent:
a) Les transmissions a favor del beneficiari o del seu hereu, mitjançant
justificació de la defunció del titular, de la seva identificació i si s’escau de
la seva qualitat d’hereu del beneficiari en el cas esmentat a l’apartat 2 de
l’article anterior .
b) Les transmissions a favor de l’hereu testamentari, mitjançant aportació
del certificat de defunció, d’últimes voluntats, de les disposicions
testamentàries del causant, de l’acceptació de l’herència i, si s’escau, de
la partició de béns.
En el supòsit que s’hagi instituït el llegat d’usdefruit, el títol s’expedirà a
favor de l’usufructuari.
En el cas que el testament no designi un únic hereu per al dret funerari,
s’atribuirà a qui designin la majoria de la participació en l’herència. En
defecte d’aquesta designació, a qui estigui en possessió del títol original i
en el seu defecte, al de major edat.
c)
Les transmissions a favor de l’hereu “ab intestato”, mitjançant l’aportació
de la Resolució que l’aprovi. En la determinació de l’hereu del dret
s’aplicaran les mateixes regles que en l’apartat anterior però es reservarà
l’usdefruit a favor del cònjuge supervivent mentre visqui i no contregui
altres núpcies.
Article 63 Extinció de l’usdefruit
Quan es produeixi la mort de l’usufructuari o es justifiqui la contracció de
noves núpcies, es consolidarà amb la nua propietat. A l’efecte, el nu propietari
ho haurà de sol·licitar, tal com preveu l’art. 59 d’aquest Reglament i amb els
mateixos requisits i conseqüències.
SECCIÓ 4A.Transmissions provisionals
Article 64. Transmissions provisionals
Quan no es pugui fer la transmissió de la manera que estableixen els articles
precedents, bé perquè no es pugui justificar la defunció del titular del dret,
perquè no s’ha sol·licitat dins del termini establert o per una altra causa, les
persones interessades podran sol·licitar la incoació del procediment de
transmissió provisional.
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Article 65. Persones legitimades
Podran sol·licitar la incoació de l’expedient:
a) El posseïdor del títol d’una sepultura que expedit a favor d’una persona
morta.
b) Les persones que acreditin que el titular de la sepultura és mort i que a la
mateixa s’han inhumat els cadàvers o restes de qui, d’acord amb l’art. 57
d’aquest Reglament li haguessin pogut transmetre el dret.
Article 66 Tramitació de l’expedient
1.
Les persones legitimades per instar la tramitació de l’expedient ho
sol·licitaran a l’Ajuntament adjuntant tota la documentació acreditativa del
seu dret i proposant, si s’escau, actuacions probatòries complementàries.
2.
L’expedient se sotmetrà a informació pública previ anunci al Butlletí Oficial
de la Província, al tauler d’edictes i als mitjans d’informació locals o
provincials pel termini mínim d’un mes.
3.
A la vista del resultat de la informació pública i de la instrucció de
l’expedient realitzada, l’Ajuntament resoldrà. Si la resolució és estimatòria,
es publicarà pels mateixos mitjans que l’expedient s’ha sotmès a
informació pública, es notificarà a les persones interessades que hagin
comparegut a l’expedient i s’expedirà un títol provisional a favor del
sol·licitant.
4.
Les transmissions provisionals tindran una validesa de dos anys.
Transcorregut el qual termini, les transmissions esdevindran definitives i
s’expedirà el nou títol, la qual cosa comportarà l’anul·lació definitiva del
títol anterior. En cas contrari, la transmissió provisional quedarà sense
efecte.
5.
Durant el procés de transmissió, transmissions provisionals i la seva
vigència, el règim jurídic del dret funerari serà el regulat al present
Reglament. La interposició de recursos contra la transmissió provisional
no la deixarà sense efecte. Tanmateix, l’Ajuntament podrà acordar la
suspensió total o parcial d’operacions prevista als arts. 39 i 44 d’aquest
Reglament.
CAPÍTOL IV. De la retrocessió i retracta de sepultures
Article 67. Retrocessió
1.
Les concessions de sepultures podran ser retrocedides pels seus titulars
a l´Ajuntament, qui abonarà les quantitats que, per a cada cas, assenyali
l’Ordenança corresponent.
2.
En el cas que hi hagi restes, podran ser traslladades a una altra sepultura
o a l’ossera, a càrrec del titular, o d’ofici per l’Ajuntament.
Article 68. Retracta
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Abans de l’expedició de nous títols, al moment de qualsevol transmissió
de la titularitat de les concessions, l’Ajuntament podrà exercir el dret de
retracta per recuperar el dret funerari.
Per resoldre sobre la conveniència d’efectuar el retracta, l’Ajuntament
haurà de tenir en compte la disponibilitat de sepultures existents i el fet
que el nou adjudicatari ja disposi d’altres concessions de drets funeraris.
Perquè es faci efectiu el retracta, l’Ajuntament haurà de satisfer la
indemnització prevista als arts. 54 i 57.3
d’aquest Reglament.
L’Ajuntament, en el cas que hi hagi restes a la sepultura objecte de
retracta, es farà càrrec de la seva conducció a una altra sepultura o a
l’ossera.

CAPÍTOL V. De l’extinció dels drets funeraris
Article 69. Extinció
1.
Es produirà l’extinció del dret funerari amb reversió de la sepultura
corresponent a favor de l’Ajuntament, en els supòsits previstos a l’art. 70
del Decret 336/88 i especialment pels següents:
a) Pel transcurs del termini de concessió.
b) Per renúncia expressa del seu titular.
c) Per abandonament de la sepultura, la qual cosa es presumirà quan
hagi transcorregut 1 any des de la mort del seu titular sense s’hagi
sol·licitat la transmissió, no s’hagi fet cap enterrament en els darrers
10 anys ni s’hagin abonat les despeses de conservació dels darrers 5
anys.
d) Per la manca de pagament dels drets de la concessió, de les
transmissions o d’altres relacionats amb la sepultura.
e) Per l’incompliment dels terminis que s’assenyalin per a la reparació,
conservació i condicionament de la sepultura.
f) Per l’estat ruïnós de la sepultura.
g) Per l’incompliment del termini per a la construcció de la sepultura,
quan es tracta de drets funeraris sobre parcel·les, tal com preveu
l’art. 39.2 d’aquest Reglament.
h) Per revocació.
2.
Llevat dels supòsits a) i b), la declaració d’extinció requerirà la prèvia
audiència dels interessats.
Article 70. Tramitació de l’expedient
L’expedient administratiu d’extinció dels drets funeraris s’ajustarà al que
prevegi la normativa general de procediment, amb les següents especialitats::
a) En els casos d’estat ruïnós de la sepultura, l’expedient s’ha d’ajustar al
que preveu l’art. 51 del Decret 297/97 i es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’edictes i als mitjans d’informació locals perquè els
beneficiaris, hereus o altres persones interessades, puguin al·legar. La
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compareixença de qualsevulla d’aquestes persones amb el compromís de
dur a terme les obres de construcció o reparació en el termini que
s’assigni, suspèn la tramitació de l’expedient fins al seu venciment,
moment en què els Serveis Tècnics hauran d’informar sobre l’adequació
de les obres realitzades. Si aquestes obres són conformes, l’expedient
s’arxivarà sense fer cap altre tràmit. En cas contrari, se’n continuarà la
tramitació.
La mateixa tramitació es farà en els supòsits regulats als apartats “c” “d”,
“e”” i ”h” de l’article anterior, però el termini d’informació pública serà
d’almenys 1 mes.
No serà necessari el tràmit d’informació pública en el supòsit de l’apartat
“g” de l’article anterior.

TÍTOL VI. De les Construccions Funeràries
Article 71. Construccions funeràries
1.
Totes les construccions funeràries del Cementiri s’ajustaran al que preveu
el Decret 297/97 de 25 de novembre i prèviament a la seva utilització, els
serveis tècnics municipals verificaran la seva adequació al projecte o
autorització atorgada i el compliment de les condicions higiènicosanitàries.
2.
Les sepultures seran denominades de forma adequada i numerades
d’acord amb l’organització interna del cementiri que s’estableixi.
Article 72. Construccions particulars
Les construccions funeràries realitzades per particulars s’ajustaran al que
preveu l’art. 39 d’aquest Reglament i s’hauran d’harmonitzar amb l’entorn. No
s’autoritzaran construccions que, per la seva pompositat, es distingeixin sobre
les altres.
TÍTOL VII. Infraccions i Sancions
Article 73. Infraccions
1.
Són infraccions d’aquest Reglament, l’incompliment total o parcial de les
obligacions o prohibicions que s’hi estableixen.
2.
Les infraccions es qualificaran en lleus, greus i molt greus en funció del
risc per a la salut pública, l’alarma social creada, la generalització de la
infracció, la quantia de l’eventual benefici obtingut i/o dels perjudicis
ocasionats, el grau d’intencionalitat i la reincidència.
3.
Es tipifiquen les següents infraccions:
a) Infraccions lleus:
1a- Les simples irregularitats en el compliment d’aquest Reglament
que no ocasionin perjudicis directes per a la salut pública o per al
domini públic i que no sigui procedent qualificar-les com greus o
molt greus.

Reglament del Cementiri Municipal

pàg. 25

4.

2a- Les comeses per negligència, sempre que el risc per a la salut,
els perjudicis o els beneficis generats siguin d’escassa entitat.
3a- Les que, d’acord amb els criteris del present article, no procedeixi
qualificar-les com a greus o molt greus i les que la legislació
específica qualifiqui com a lleus.
b) Infraccions greus:
1a- Els incompliments d’aquest Reglament que ocasionin perjudicis a
la salut pública o al domini públic o a tercers, o generin beneficis
per als infractors.
2a- La primera vegada que s’incompleixin els requeriments efectuats
per l’Ajuntament.
3a- La reincidència en la comissió d’infraccions lleus. S’entendrà que
es dóna aquesta circumstància quan l’infractor hagi estat
sancionat, per resolució que posi fi a la via administrativa, per la
comissió de 2 o més infraccions lleus durant els darrers 12
mesos.
4a- Les que, d’acord amb els criteris del present article, no procedeixi
qualificar-les com a lleus o molt greus i les que la legislació
específica qualifiqui com a greus.
c) Infraccions molt greus:
1a- Els incompliments d’aquest Reglament que ocasionin greus
perjudicis a la salut pública o al domini públic o a tercers o generin
grans beneficis per als infractors.
2a- L’incompliment per més d’una vegada dels
requeriments
efectuats per l’Ajuntament i la resistència als agents municipals .
3a- La reincidència en la comissió d’infraccions greus. S’entendrà
que es dóna aquesta circumstància quan l’infractor hagi estat
sancionat, per resolució que posi fi a la via administrativa, per la
comissió de 2 o més infraccions greus lleus durant en els darrers
36 mesos.
4a- Les que, d’acord amb els criteris del present article, no procedeixi
qualificar-les com a lleus o greus i les que la legislació específica
qualifiqui com a molt greus.
En el supòsit que les infraccions puguin ser constitutives de delicte,
l’Ajuntament ho posarà en coneixement de la jurisdicció competent i
s’abstindrà de continuar el procediment sancionador fins que l’autoritat
judicial dicti sentència ferma. Si la sentència no aprecia la comissió de
delicte, se seguirà el procediment sancionador, prenent com a base els
fets que els tribunals hagin considerat provats.

Article 74. Responsables de les infraccions administratives
1.
Són responsables de les infraccions administratives previstes en aquest
Reglament tots aquells que han participat en la comissió del fet infractor
per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques. Són
responsables en concepte d’autor i coautor aquells que han comès
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directament i indirectament el fet infractor i també aquells que han impartit
les instruccions o ordres necessàries per a cometre’l.
La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació
de la infracció.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per
llei se’ls atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa
per uns altres.
En les infraccions relatives a actes subjectes a llicència, que es produeixin
amb incompliment de les seves condicions de la llicència, en seran
responsables les persones físiques i jurídiques que en siguin titulars.
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin
sense haver-la obtingut, en serà responsable, a més, la persona física o
jurídica sota la relació de dependència de la qual, en el seu cas, actuï
l’autor material de la infracció.

Article 75 Sanció de les infraccions de les normes de policia sanitària
mortuòria
1.
Les infraccions de les normes de policia sanitària mortuòria se
sancionaran de conformitat amb el que preveuen els arts. 32 a 37 de la
Llei 14/86, de 25 d’abril, general de Sanitat.
2.
Per a la imposició d’aquestes sancions, seran competents els òrgans
determinats a l’art. 56 del Decret 287/97, en funció de la quantia.
Article 76 Sanció de les infraccions de les normes referents a l’execució
d’obres i instal·lacions al Cementiri
1.
Les infraccions de les normes referents a l’execució d’obres i
instal·lacions al Cementiri i a la conservació, manteniment i
enderrocament de sepultures, i, en general, totes les que el present
Reglament remet a la legislació urbanística, se sancionaran d’acord amb
aquesta normativa, i especialment la Secció 5 del Capítol 2 del Títol 5 del
Decret Legislatiu 1/90.
2.
Per a la imposició d’aquestes sancions seran competents els òrgans
determinats a l’art. 270 del Decret Legislatiu 1/90, en funció de la quantia.
Article 77 Sanció de les infraccions de les normes en matèria d’utilització
del domini públic
1.
Les infraccions de les normes en matèria d’utilització del domini públic se
sancionaran de conformitat amb el que preveu l’art. 217 de la Llei 8/87,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Capítol 7 del Decret 336/88.
2.
Per a la imposició d’aquestes sancions serà competent l’alcalde de
l’Ajuntament, d’acord amb l’art. 221 de la Llei 8/87.
Article 78 Sanció de les infraccions de la resta de normes
Les infraccions d’aquest Reglament no contemplades als articles anteriors se
sancionaran amb multa fins a l’import màxim autoritzat per l’art. 221 de la Llei
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8/87, que també preveu que l’òrgan competent per a la seva imposició és
l’alcalde de l’Ajuntament.
Article 79 Gradació de les sancions
1.
La classificació de la infracció i la imposició de la multa hauran de tenir la
deguda adequació amb els fets, ponderant-se per això els següents
criteris d’aplicació:
a) L’existència d’intencionalitat.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
d) La transcendència social.
2.
La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor
de la reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així
com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
3.
Quan l’Ajuntament consideri que la imposició de les sancions previstes en
aquesta ordenança no és suficient,
podrà tramitar l’expedient
sancionador i elevar-lo a l’autoritat administrativa corresponent, d’acord
amb el que preveu la normativa específica d’aplicació.
Article 80. Prescripció
1.
Les infraccions molt greus prescriuen als quatre anys, les greus als dos
anys i les lleus als sis mesos, llevat que la legislació específica
n’estableixi un altre termini. Aquests terminis començaran a comptar des
de la finalització real de la conducta infractora.
2.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als quatre anys,
les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes
lleus als sis mesos. Aquests terminis començaran a comptar a partir del
dia següent a aquell en què hagués adquirit fermesa en via administrativa
la resolució per la qual es va imposar la sanció.
La prescripció d’infraccions i sancions no afecta l’obligació de restaurar i
indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats.
3.
Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment
sancionador no hagués recaigut resolució expressa i definitiva, s’iniciarà
el termini de 30 dies per a la caducitat de l’expedient i arxiu de les
actuacions
4.
Aquests terminis s’interrompran en els supòsits que el procediment
s’hagués paralitzat per causa imputable als interessats o que els fets
hagin passat a la jurisdicció penal.
Article 81. Mesures cautelars
1.
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot
adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter
provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment,
evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides
pels interessos generals.
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En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats, la retirada
d’objectes, materials, utensilis o productes amb què s’estigués cometent o
s’hagués comès la infracció, o la realització subsidiària de les conductes
que s’estiguin ometent mitjançant la comissió de la infracció.
En els casos en què sigui urgent la imposició d’aquestes mesures, la
Policia Local podrà imposar-les un cop formulada la preceptiva denúncia.
Amb l’acord d’incoació de l’expedient l’òrgan corresponent, ordenarà
mantenir-les, modificar-les o aixecar-les.

Article 82. Procediment sancionador
1.
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte
d’aquest Reglament i per a la imposició de sancions i de les altres
exigències compatibles amb les sancions, correspon a l’alcalde, el qual la
pot desconcentrar en els membres de la Corporació mitjançant l’adopció i
la publicació de la corresponent disposició de caràcter general, llevat que
la legislació específica l’assigni a un altre òrgan.
2.
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari
que es designi en la resolució d’incoació.
3.
S’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat i en la seva tramitació
es podrà acumular l’exigència, en el seu cas, a l’infractor de la reposició
al seu estat originari de la situació alterada per la infracció i la
determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització dels danys i
perjudicis causats a la salut pública, al medi ambient, al domini públic, als
edificis i a les instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari urbà.
4.
La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no
s’acumulés, en un procediment complementari, amb audiència del
responsable.
5.
En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions
realitzades pels serveis tècnics municipals.
6.
Els actes administratius que resolguin el procediment comportaran,
segons els supòsits, l’execució subsidiària, el cobrament pel procediment
de constrenyiment sobre el patrimoni o la comunicació als tribunals per si
cal obrir processos d’aquesta naturalesa.
7.
Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de
caràcter no municipal, amb independència de la sanció administrativa que
pogués correspondre pels fets, es podran facilitar als titular dels béns o
drets els antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgessin
utilitzar la via judicial.
Article 83. Responsabilitat civil.
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquest Reglament no exclou la
responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui
correspondre al sancionat.
Article 84. Normativa sancionadora aplicable.
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En tot allò no previst en aquest Reglament i la normativa de règim local sobre
règim sancionador, serà d’aplicació en primer lloc, la normativa sobre
procediment sancionador que dicti la Generalitat de Catalunya i, supletòriament
la que dicti l’Administració de l’Estat.
Disposicions Addicionals
Primera. Règim dels drets funeraris concedits dins del procés
d’actualització de titularitats
1.
Totes les adjudicacions de concessions de drets funeraris efectuades per
l’Ajuntament dins del procés d’actualització de titularitats quedaran
sotmeses íntegrament al que preveu el present Reglament, es
consideraran com a noves concessions i tindran una vigència de 50 anys
des de la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament.
2.
L’aprovació d’aquest Reglament, comporta la ratificació de totes les
actuacions realitzades dins del procés d’actualització de titularitats, que
consten al corresponent expedient.
Segona. Normalització de construccions, làpides i ornamentacions
El Ple de l’Ajuntament podrà aprovar la normalització de les característiques de
les construccions, làpides, ornaments, pintures, elements accessoris i en
general, de qualsevol actuació al Cementiri.
Tercera. Documents administratius
L’alcalde o la Comissió de Govern, previ informe de la Comissió de Sanitat,
aprovarà els documents administratius tipus que s’hauran d’utilitzar per tramitar
totes les actuacions i incidències derivades de l’aplicació d’aquest Reglament.
Disposicions Transitòries
Primera. Drets funeraris existents
1.
Els drets funeraris existents al moment de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament, es regiran per les seves disposicions, llevat el que preveu
aquesta Disposició.
2.
Les concessions de drets funeraris atorgades durant la vigència de
l’anterior Reglament tindran el següent termini de vigència, a partir de la
data en què es van atorgar.
a) Serà indefinit per a les concessions atorgades abans del Reglament
de Béns dels Ens Locals aprovat pel RD 1372/86 de 13 de juny, que
va entrar en vigor el dia 07.07.86.
b) Serà de 99 anys per a les atorgades entre el dia 07.07.86 i el dia
02.12.88, data en què es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat
el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret
336/88 de 17 d’octubre, el qual va entrar en vigor l’endemà.
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3.

4.

c) Serà de 50 anys per a les atorgades a partir del dia 03.12.88, data en
què va entrar en vigor el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Seran beneficiaris dels drets funeraris adjudicats durant la vigència de
l’anterior Reglament a més d’una persona, els sobrevivents. Únicament
podrà nomenar nou beneficiari o transmetre el seu dret, l’últim
sobrevivent, llevat que tots els cotitulars n’haguessin designat un,
conjuntament, per a després de la mort de tots ells.
Els titulars de drets funeraris sobre parcel·les, que encara hagin procedit
a construir-hi la sepultura, disposaran d’un termini d’un any per sol·licitar
la corresponent llicència, transcorregut el qual sense fer-ho, l’Ajuntament
estarà legitimat per instar la revocació de la concessió. La construcció de
la sepultura estarà subjecta al present Reglament, a tots els efectes.

Segona. Actualització excepcional de titularitats de drets funeraris.
1.
Les persones que es considerin amb dret per a instar la transmissió d’un
dret funerari, el titular del qual és mort des de fa més d’un any i que no
ho hagin fet fins al moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament,
disposen d’un any per a fer-ho.
2.
La transmissió es realitzarà d’acord amb el que preveu aquest Reglament,
però en el cas que es consideri justificada la transmissió la resolució que
s’adopti serà d’atorgament d’una nova concessió, que es regirà
íntegrament per aquest Reglament i tindran una vigència de 50 anys des
de la data de la seva entrada en vigor.
3.
Transcorregut el termini d’un any esmentat sense que s’hagi sol·licitat la
transmissió l’Ajuntament podrà incoar expedient per tal de decretar la
pèrdua del dret funerari amb reversió de la sepultura corresponent a
l’Ajuntament.
4.
El termini d’un any podrà prorrogar-se per acord del Ple de l’Ajuntament,
però això no alterarà el termini de vigència de les concessions que serà
l’establert al paràgraf 2 anterior.
5.
Les transmissions efectuades dins d’aquest procés d’actualització, no
estaran subjectes al pagament de cap tribut o exacció municipal, llevat de
l’expedició del títol acreditatiu.
Tercera. Valoració de les indemnitzacions per clausura, retrocessió o
retracta.
Fins que les ordenances fiscals regulin la valoració de sepultures als efectes de
procedir a la seva retrocessió a l’Ajuntament, l’exercici del dret de retracta o la
indemnització per clausura, s’aplicaran els criteris de l’acord de la Comissió de
Govern del dia 05.11.96, o el que el modifiqui.
Quarta. Taxa de conservació.
Pel termini d’un any des de l’entrada en vigor del present Reglament
l’Ajuntament posarà al cobrament la taxa de conservació prevista a les vigents
ordenances fiscals pels darrers 5 exercicis, prèvia comunicació als titulars dels
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drets funeraris, amb les dades que figurin al Llibres de Titularitats de
Sepultures.
Cinquena. Expedició de nous títols i designació de beneficiaris.
1.
Pel termini d’un any des de l’entrada en vigor del present Reglament,
l’Ajuntament requerirà als titulars de drets funeraris, segons les dades que
figurin al Llibre de Titularitats de Sepultures perquè les confirmin,
rectifiquin o si s’escau iniciïn el procés d’actualització de drets funeraris.
2.
Finalitzat aquest procés, l’Ajuntament expedirà els títols acreditatius previ
l’abonament de l’import que determini l’ordenança fiscal i prèvia la
constatació que s’han abonat les taxes de conservació de Cementiri dels
darrers 5 exercicis.
3.
Mentre l’ordenança fiscal no reguli l’import a percebre per l’expedició de
títols, es fixa en 2.500 PTA.
Disposició Derogatòria
A partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament queda derogat el Reglament
del Cementiri aprovat els dies 5 i 11 de gener de 1919.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LES ESMENES AL REGLAMENT DEL
CEMENTIRI DE TREMP
El reglament del Cementiri de Tremp va estar aprovat pel Ple de l’Ajuntament
el dia 07.10.97, però en aquell moment ja es va fer la precisió que per tal de
millorar, homogeneïtzar i harmonitzar la seva redacció, sense que això
modifiqués substancialment el seu contingut. S’ha de tenir present que per
redactar el Reglament de TREMP se’n van consultar molts d’altres municipis, a
part de l’antic Reglament de TREMP i l’experiència assolida.
Així mateix durant la informació pública d’aquest Reglament es va publicar el
nou Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret 297/97 de 25 de novembre i es va considerar interessant
adaptar el Reglament de TREMP a la nova regulació.
Tots aquests treballs s’han encarregat al secretari de l’Ajuntament, que ha
redactat un nou text, ha reduït el nombre d’articles i ha millorat sensiblement la
redacció i la concreció.
Les esmenes i modificacions més importants es destaquen en lletra cursiva i
es ressenyen a continuació:
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* Harmonització dels diferents textos utilitzats i de les aportacions i les
experiències pròpies.
* Regulació acurada de les transmissions, “inter vivos”, “mortis causa”,
retrocessions i retractes.
* Regulació del règim sancionador.
* Integració de les diferents normes aplicables.
* Establiment d’un règim transitori que permeti regularitzar les situacions
existents com a conseqüència de la manca d’actualització dels títols
acreditatius dels drets funeraris.
El nou text s’adjunta a aquesta memòria.

Faig constar que els 33 fulls precedents reflecteixen a dia d’avui el text vigent
d’aquest reglament, les dades del qual es transcriuen a continuació:
13 Reglament del cementiri municipal de Tremp
Aprovació Inicial:
Ajuntament Ple
17-12-1997
BOPL
Aprovació definitiva:
Ajuntament Ple
07-04-1998
BOPL
54 de 05-05-1998
Expedient:
473/1996 ADEF 04/33/98
F/ajuntament/ordenances i reglaments/textos vigents/13 ...

Tremp, 27 de setembre de 2004
El secretari

Enrique VICENTE AÑAÑOS
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REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE TREMP
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6

Definicions, àmbit d’aplicació
Facultats de l’Ajuntament
Principi de no-discriminació i realització dels enterraments
Peticions i queixes
Tributs i exaccions
Serveis funeraris

TÍTOL II
ORDRE I GOVERN INTERIOR DEL CEMENTIRI
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18

Obertura i tancament del cementiri
Comportament dels visitants
Entrada de vehicles i animals
Subjecció a llicència
Execució d’obres i altres actuacions
Treballs de conservació i neteja generals
Treballs de conservació i neteja de les sepultures de
construcció municipal i de les de construcció particular
Responsabilitat
Exoneració de responsabilitats de l´Ajuntament
Prohibició de venda ambulant
Obtenció d’imatges del cementiri
Recintes especials

TÍTOL III
INSTAL.LACIONS, DEPENDÈNCIES I SERVEIS DEL CEMENTIRI
Article 19
Article 20
Article 21

Instal·lacions, dependències i serveis
Dipòsit de cadàvers
Ossera general

TÍTOL IV
INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 22
Article 23

Normativa d’aplicació i autoritzacions
Llibre d’inhumacions i trasllats
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CAPÍTOL II
De les inhumacions
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31

Enterraments fora del cementiri
Ús de la sepultura
Sepultures de titularitat d’una comunitat
Sol·licitud d’inhumació
Inhumació sense títol
Inhumació
Reducció de despulles
Inhumacions successives

CAPÍTOL III
De les inhumacions de beneficència i ossera general.
Article 32
Article 33

Inhumacions de beneficència
Trasllat a l’ossera general

CAPÍTOL IV
De les exhumacions, reinhumacions, conduccions i trasllats
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37

Disposicions generals
Reinhumacions dins del cementiri
Reinhumacions en un altre cementiri
Transmissió prèvia del títol

TÍTOL V
DRETS FUNERARIS
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44

Dret funerari
Casos especials
Limitacions del dret funerari
Títols
Llibre de titularitats de sepultures
Reversió d’obres i instal·lacions
Suspensió d’operacions

CAPÍTOL II
Règim jurídic de les concessions
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Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54

Règim de les adjudicacions de drets funeraris.
Titulars
Prohibició de titularitat
Termini de vigència
Noves concessions i pròrrogues
Pròrroga excepcional
Concessió excepcional
Reversió
Competència i procediment
Indemnització per clausura

CAPÍTOL III
De la transmissió dels drets funeraris
SECCIÓ 1A. Disposicions generals
Article 55
Article 56

Prohibició general
Transmissions i termini de vigència

SECCIÓ 2A. Transmissions “inter-vivos”
Article 57
Article 58

Transmissió “Inter-vivos”
Subrogacions

SECCIÓ 3A. Transmissions “mortis-causa”
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63

Transmissió “mortis-causa”
Designació de beneficiaris “mortis causa”
Mort del beneficiari
Forma
Extinció de l’usdefruit

SECCIÓ 4A. Transmissions provisionals
Article 64
Article 65
Article 66

Transmissions provisionals
Persones legitimades
Tramitació de l’expedient

CAPÍTOL IV
De la retrocessió i retracta de sepultures
Article 67
Article 68

Retrocessió
Retracta
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CAPÍTOL V
De l’extinció dels drets funeraris
Article 69
Article 70

Extinció
Tramitació de l’expedient

TÍTOL VI
DE LES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES
Article 71
Article 72

Construccions funeràries
Construccions particulars

TÍTOL VII
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 73
Article 74.
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80.
Article 81.
Article 82.
Article 83.
Article 84.

Infraccions
Responsables de les infraccions administratives
Sanció de les infraccions de les normes de policia sanitària
mortuòria
Sanció de les infraccions de les normes referents a
l’execució d’obres i instal·lacions al Cementiri
Sanció de les infraccions de les normes en matèria
d’utilització del domini públic
Sanció de les infraccions de la resta de normes
Gradació de les sancions
Prescripció
Mesures cautelars
Procediment sancionador
Responsabilitat civil.
Normativa sancionadora aplicable.

Disposicions Addicionals
Primera.

Règim dels drets funeraris concedits dins del procés
d’actualització de titularitats

Segona.

Normalització de construccions, làpides i ornamentacions

Tercera.

Documents administratius

Disposicions Transitòries
Primera.

Drets funeraris existents
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Segona.

Actualització excepcional de titularitats de drets funeraris.

Tercera.
Quarta.

Valoració de les indemnitzacions per clausura, retrocessió o
retracta.
Taxa de conservació.

Cinquena.

Expedició de nous títols i designació de beneficiaris.

Disposició Derogatòria
Disposició Final

Expedient núm. 473/1996. ADEF. 04/33/98
Aprovació definitiva:

7 d’abril de 1998

Text publicat:
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