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CAPÍTOL I –NORMES GENERALS
Article 1. Gestió del servei
L'Ajuntament de la Cellera de Ter gestiona el servei de cementiri en compliment de l'establert
en els article 25.2.k i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, i els articles 95
i següents del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i també amb subjecció al Reial decret
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, així
com qualsevol altra norma que pogués ser-li aplicable, i en particular, el Decret 2263/1974, de
20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i la legislació
autonòmica aplicable la Llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris i Decret 297/1997 de 25
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
Article 2. Facultats i competències
Les facultats i competències més importants de l’Ajuntament com a titular d’aquest servei
públic són les següents:
L’organització, conservació i condicionament del cementiri, així com de les construccions,
funeràries, dels serveis i instal·lacions.
L’autorització per a la realització en el cementiri de qualsevol tipus d’obres o instal·lació, així
com la seva direcció i inspecció.
L’autorització als titulars de drets funeraris per a la realització de les millores o instal·lacions
permeses en aquest Reglament, sota l’execució i direcció dels serveis tècnics municipals.
L’atorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets funeraris de qualsevol
classe.
La percepció dels drets i taxes que s’estableixin legalment.
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El compliment de les mesures sanitàries i higièniques establertes o que es puguin establir en el
futur.
Article 3. Direcció i organització del servei
Correspon a l’Ajuntament la direcció i administració de tots els recintes i instal·lacions de
cementiri i serveis funeraris de la seva competència, i tindrà al seu càrrec l’organització i
prestació dels serveis que li siguin propis; obligant-se al puntual compliment de les
disposicions de caràcter general, sanitàries o d’algun altre àmbit, que li siguin d’aplicació.
Es garantirà la prestació adequada dels serveis, mitjançant una correcta planificació que
asseguri l’existència dels espais i construccions per la inhumació , realitzant obres d’edificació i
treballs de conservació necessaris per assegurar el servei als usuaris que ho sol·licitin, dintre
dels recintes al seu càrrec.
El Servei de Cementiri vetllarà pel manteniment de l'ordre en els recintes i
instal·lacions funeràries, i per l'exigència del respecte adequat a la funció dels mateixos,
4
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adoptant a aquest efecte les mesures que estimi necessàries, i en particular, exigint el
compliment de les següents normes:
1. El personal guardarà amb el públic les degudes atencions i consideracions,
evitant que es cometin en els recintes funeraris actes censurables, s'exigeixin
gratificacions i es realitzin concessions.
2. Els visitants es comportaran amb el respecte adequat al recinte, podent en
cas contrari adoptar-se les mesures legals adequades per ordenar, mitjançant els
serveis de seguretat competents, el desallotjament del recinte dels qui incomplissin aquesta
norma.
3. S'exercirà la vigilància general de les instal·lacions i recintes de cementiri, estant
no obstant això exclosa la responsabilitat de robatoris o deterioracions que poguessin tenir lloc
en les unitats d'enterrament, i en general en les pertinences dels
usuaris.
4. Es prohibeix la venda ambulant i la realització de qualsevol tipus de propagandes a l'interior
de les instal·lacions funeràries i recintes de cementiris, així com l'oferiment
o prestació de qualsevol classe de serveis per persones no autoritzades
expressament.
5. No es podran obtenir, per mitjà de fotografies, dibuixos, pintures, pel·lícules o
qualsevol altre mitjà de reproducció, imatges d'unitats d'enterrament ni dels
recintes i instal·lacions funeràries, quedant prohibida l'entrada amb tota classe
d'aparells de reproducció. No obstant això, es podrà autoritzar en casos justificats l'obtenció
de vistes generals o parcials dels recintes.
6. Les obres i inscripcions funeràries hauran d'estar amb consonància amb el degut respecte a
la funció dels recintes.
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7. No es permetrà l'accés d'animals, ni l'entrada de vehicles, excepte els quals
expressament s'autoritzin conforme a aquest Reglament i les normes que es dictin
en el seu desenvolupament.
Article 4. Celebració de rituals religiosos i socials
Els representants de confessions religioses o d’entitats legalment reconegudes podran
disposar el que creguin convenient per a la celebració dels enterraments d’acord amb les
normes aplicables a cadascun dels casos, dins del respecte degut als difunts.
Així mateix, les empreses i professionals que prestin serveis funeraris, concessionaris d’obres o
altres serveis de manteniment tindran l’obligació de realitzar les seves funcions amb el màxim
silenci possible i el respecte degut als difunts i als seus familiars.
Article 5. Funcions administratives i tècniques de l’Ajuntament
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L’Ajuntament estarà facultat per realitzar les funciones administratives i tècniques que donin
lloc al funcionament complert de les que es detallen a continuació:
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Iniciació, tràmit i resolució d’expedients relatius a:
Concessió i reconeixement de dret funerari sobre construcció funerària de construcció
municipal i sobre parcel·les per la construcció dels particulars.
Modificació i reconeixement de transmissió del dret funerari, en la forma establerta en aquest
Reglament.
Recepció i autorització de designacions de beneficiaris de dret funerari.
Comprovació del compliment dels requisits legals per la inhumació, exhumació, trasllat,
reducció, cremació i incineració de cadàvers i restes d‘humans.
Tota classe de tràmits, expedients i procediments complementaris o derivats dels anteriors.
Autorització d’inhumació i exhumació de cadàvers i restes, en els casos de competència
municipal atribuïda per la normativa de sanitat mortuòria.
Tramitació i informe d’expedients relatius a llicències per obres de construcció, reforma,
ampliació, conservació i altres per particulars.
Elaboració i aprovació de projectes, direcció i supervisió tècnica, de les obres de construcció,
ampliació, renovació i conservació de sepultures de totes classes, edificis i instal·lacions
mortuòries o de serveis complementaris, i dels elements urbanístics del sòl, subsòl dels
recintes encomanats per a la seva gestió.
Gestió del registre de concessions que, obligatòriament o potestativament, han de dur-se a
terme, realitzant en ella els assentaments corresponents que hauran de comprendre com a
mínim: les inhumacions, les cremacions, les construccions funeràries i concessions de dret
funerari atorgades a particulars.
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Expedició de certificacions sobre el contingut del registre de concessió, a favor de qui resulti
titular d’algun dret segons els mateixos, resultin afectats pel seu contingut, o acreditin interès
legítim.
En tot cas, es tindrà en compte el previst en la legislació sobre protecció de dades de caràcter
personal.
CAPÍTOL II - SERVEIS GENERALS
Article 6. Horaris
Els cementiris s'obriran al públic, obligatòriament, tots els festius de l'any, i els dies laborals
que aprovi l'Ajuntament, durant l'horari que figurarà a l'entrada.
Article 7. Prohibicions
Els vehicles de transport de mercaderies, excepte els propis del servei, no podran circular pels
cementiris sense autorització prèvia.
Article 8. Obligacions dels visitants
6
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Els visitants dels cementiris s'hauran de comportar amb respecte dins del recinte, i no es
permetrà cap acte que, directament o indirecta, pugui suposar profanació. En cas que es
produeixi, es comunicarà a l'autoritat competent.
Article 9. Documentació pública
A les dependències municipals de l'Ajuntament hi haurà el registre públic de totes les
sepultures i de les actuacions que s'hi realitzin, un llibre de reclamacions i els obligatoris que
marqui la legislació vigent.
CAPÍTOL III - DEL DRET FUNERARI
Article 10. El dret funerari
1. El dret funerari és una concessió administrativa que neix per l’acord d'atorgament per part
de l’Ajuntament i el pagament dels drets que vigents en cada moment fixats mitjançant
Ordenança Fiscal.
2. El dret funerari atribueix al ser titular l’ús exclusiu de l’espai o unitat d’enterrament assignat,
als fins de inhumació de cadàvers, cendres i restes, segons la seva classe, durant el temps fixat
en la concessió.
3. En cap cas es considerarà atribuïda la propietat del sòl al titular.
4. L'exercici del dret funerari queda subjecte a les facultats i obligacions establertes en el títol
de la concessió i en aquest Reglament on es determina el règim jurídic i les peculiaritats de
l'exercici d'aquest dret real administratiu.
Article 11. El títol del dret funerari
1. El dret funerari sobre sepultures es garantirà per l'expedició d'un títol nominatiu que serà
inscrit en el Registre General de Sepultures.
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2. El títol del dret funerari contindrà les següents dades:






El registre de concessions de construccions funeràries haurà de contenir, respecte de
cadascuna d’elles, les mateixes mencionades anteriorment, i a més:
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Nom, cognoms, número de DNI, passaport o NIE del titular del dret funerari.
Identificació del tipus de sepultura, secció i número que li correspongui.
Data i sessió del òrgan que va atorgar la concessió del dret.
Temps de duració del dret.
Limitacions o condicions especials d’ús de la construcció funerària imposada pel titular.

Data d’alta de les construccions particulars.
Inhumacions, exhumacions, trasllats, i qualsevol altre actuació que es practiqui sobre
les mateixes, amb expressió dels noms i cognoms dels cadàvers i data de cada
actuació.
Qualsevol altre dada o incidència que afecti a la construcció funerària i que s’estimi
d’interès pel servei de cementiri.
7
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Article 12. Titulars del dret funerari
Poden ser titulars del dret funerari:
Persona física. Es concedirà el dret, o es
intervivos, únicament a favor d'una sola persona física.

reconeixerà

per

transmissions

Quan, per transmissió mortis causa, resultin ser varis els titulars del dret, designaran d'entre
ells un només que actuarà com a representant amb caràcter general de comunicacions,
s’entendran vàlidament fetes a tots els cotitulars les notificacions dirigides al representant. Els
actes del representant s'entendran realitzats en nom de tots ells, que quedaran obligats pels
mateixos.
Mancant designació expressa, es tindrà com a representant en els termes indicats al cotitular
que ostenti major participació, o en defecte d'això a qui ostenti la relació de parentiu més
proper amb el causant; i en cas d'igualtat de grau, al de major edat. En cas de falta d'acord
entre els interessats sobre el seu nomenament, serà vàlid el nomenament fet pels
cotitulars que representin la majoria de participacions.
A nom de comunitats religioses, establiments benèfics o hospitals reconeguts com a tal per
l'Administració, per a ús exclusiu dels seus membres, beneficiaris o acollits.
Article 13. Drets del titular
El dret funerari atorga al seu titular els següents drets:






Article 14. Obligacions del titular
1. El dret funerari obliga al seu titular al compliment de les següents obligacions:




Conservar el títol nominatiu del dret funerari, la presentació del qual serà preceptiva
per la sol·licitud de presentació de serveis i autorització d’obres i làpides.
Sol·licitar llicència per la instal·lació de làpides, emblemes o epitafis, i per la
construcció de qualsevol classe d’obra.
Assegurar la cura, conservació i neteja de les obres i instal·lacions de titularitat
particular, així com l’aspecte exterior de les unitat d’enterrament adjudicades, de
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El dipòsit de cadàvers, restes humanes i cendres.
Ordenació en exclusiva de les inhumacions, exhumacions, reducció de restes i altres
actuacions que hagin de practicar-se en l’unitat d’enterrament.
Determinació, en exclusiva dels projectes d’obres i epitafis, recordatoris, emblemes i
símbols que es vulguin instal·lar en les construccions funeràries, que hauran de ser en
tot cas autoritzades per l’Ajuntament.
Exigir la prestació dels serveis propis que el cementiri tingui establerts.
Exigir l’adequada conservació, manteniment i neteja general dels recintes i
instal·lacions.
Designar un beneficiari en cas de mort, en els termes que s’estableixen en aquest
Reglament.
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titularitat municipal, col·locant els elements ornamentals dins l’espai delimitat que
correspon a cada construcció funerària.
Comunicar les variacions de domicili, números de telèfon i qualsevol altre dada
d’influència en les relacions del titular amb l’Ajuntament.
Abonar els drets segons les tarifes de l’Ordenança fiscal vigent en cada moment.
Retirar, assumint el seu cost econòmic, les obres i ornaments de la seva propietat
quan s’extingeixi el dret funerari.

2. En cas d’incompliment pel titular de qualsevol de les seves obligacions sobre les
construccions funeràries, l’Ajuntament podrà optar, previ requeriment a aquest, les mesures
de correcció necessàries, sent l’import a càrrec del titular.
Article 15. Deteriorament, errors i sostracció del títol
1. Quan un títol sofrís deteriorament es podrà canviar per un altre d'igual, a nom del mateix
titular.
2. Els errors aritmètics i de fets demostrables en qualsevol dada que figuri en un títol de
sepultura es rectificaran, prèvia comprovació, a sol·licitud de la persona titular.
3. En el cas de sostracció o pèrdua del títol i sempre prèvia sol·licitud per escrit es procedirà de
la forma següent:



Si el sol·licitant és el propi titular del dret funerari se'l lliurarà el corresponent duplicat,
prèvia comprovació dels documents corresponents.
Si el sol·licitant no és el titular del dret funerari caldrà que acrediti el seu dret a
inscriure la concessió al seu nom mitjançant la prova documental que correspongui i
iniciï el corresponent procediment de canvi de titularitat.

Article 16. Durada

2. A sol·licitud dels particulars, es podran atorgar drets funeraris de inferior duració, per a ús
immediat, per un termini mínim de 2 ó 5 anys, en atenció als riscos sanitaris previstos a la
normativa vigent, i fins el màxim de 50 anys.
3. Una vegada finalitzat el termini de vigència de les respectives concessions funeràries
l'Ajuntament podrà renovar el dret funerari sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a
petició del titular del dret caducat o dels seus causahabents, amb el pagament dels drets
establerts a la corresponent Ordenança fiscal.
Article 17. Transmissió del dret
1. Les sepultures i qualsevol tipus de construcció pública o particular que hi hagi en els
cementiris es consideren bens fora de comerç. Per tant, no podran ser objecte de transmissió
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1. El dret funerari sobre qualsevol sepultura s’atorgarà amb caràcter general per un termini
mínim de 50 anys i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi alguns dels supòsits
d’extinció previstos en aquest reglament.
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onerosa de cap classe. Només seran vàlides les transmissions en la forma prevista en aquest
Reglament.
El dret funerari serà transmissible únicament a títol gratuït i prer actes “inter vivos” i “mortis
causa.”, prèvia autorització municipal, i previ pagament de la taxa establerta en l'ordenança
fiscal.
2. Les successives transmissions d'un dret funerari no alteraran la duració del termini de la
concessió atorgada, ni el de les seves pròrrogues.
3. No obstant això, tots els traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’entendran sense perjudici a
tercers, és a dir, solament a efectes administratius, i no civils.
Article 18. Formes de la transmissió del dret funerari mortis causa
La transmissió del dret funerari en el moment de la mort del seu titular es podrà fer:



Per successió testamentària o ab intestato.
Per designació d’un beneficiari.

Article 19. Beneficiaris del dret funerari
El titular del dret funerari podrà designar, en qualsevol moment durant la vigència de la seva
concessió, i per després de la seva mort, un beneficiari del dret, que es subrogarà en la posició
d’aquell.
La designació del beneficiari podrà ser revocada o substituïda en qualsevol moment pel titular,
inclús per disposició testamentària posterior, que haurà de ser expressa.
Justificada la defunció del titular pel beneficiari, es reconeixerà la transmissió, alliberant-se a
favor d’aquest, com a nou titular de ple dret, un nou títol nominatiu i es practicaran les
inscripcions procedents en el registre de concessions.
Article 20. Successió testamentària o ab intestato
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1. S’obrirà la successió per testament o per llei en els casos següents:
A falta de beneficiari, si del certificat del Registre d’Últimes Voluntats en resultés l’existència
de testament, es procedirà d’acord amb les disposicions del testador i es durà a terme la
transmissió a favor de l'hereu designat, del legatari o de l’usufructuari, en el seu cas.
A falta de beneficiari designat i de successió testamentària, es transmetrà el dret funerari per
l'ordre de successió establert per la legislació civil.
2. El dret d'usdefruit de tota classe de sepultures es cancel·larà a la mort de l'usufructuari en
que es consolidarà la nua propietat a favor de l'hereu i dels seus successors.
3. Si s’hagués disposat l’herència a favor de diversos hereus, els drets sobre la sepultura seran
deferits a qui d’entre ells designin. En el cas de no aconseguir-se la dita majoria, en el termini
de tres mesos a partir de l’acceptació, s'atribuirà la titularitat al més gran dels hereus i, en el
cas que no accepti, s'atorgarà al que el segueixi per edat, i així successivament.
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4. La sol·licitud de transmissió del títol a favor de l’hereu del titular es realitzarà en el termini
de 5 anys des de la mort del titular del dret funerari. A aquests efectes i, en aquest termini, es
compareixerà davant l’Ajuntament amb el títol corresponent i els altres documents
justificatius del dret a la transmissió:
Si el sol·licitant és l’hereu testamentari haurà d’aportar:




Certificat de defunció del titular
Últimes voluntats
Acceptació de l’herència

Si el sol·licitant és l’hereu ab intestat haurà d’aportar:




Certificat de defunció del titular
Declaració d’hereu ab intestat
Acceptació de l´herència

Article 21. Titulars de la transmissió del dret funerari inter vivos
1. En aquells casos en què el titular d’una sepultura decideixi cedir, en vida, els seus dret
funeraris a una altra persona caldrà que la persona cedent ho sol·liciti i que la persona
receptora signi la conformitat.
2. La cessió a títol gratuït del dret funerari sobre nínxol podrà ser:
A favor del cònjuge o parella estable, considerant-se aquesta última en qualsevol dels casos
següents:





Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
Si durant la convivència, tenen un fill comú.
Si formalitzen la relació en escriptura pública.
A favor de parents del titular amb línia directa i col·lateral fins al quart grau, i fins el
tercer grau per afinitat.

Es podrà expedir una concessió provisional a aquell sol·licitant portador del títol que es cregui
amb millor dret quan no sigui possible portar a terme la transmissió de la concessió
permanent. Aquestes situació es pot produir per les causes següents:




Perquè no es pugui justificar la defunció del titular del dret.
Perquè sigui insuficient la documentació aportada.
Per raó de l'absència de les persones que tinguin dret.

Article 23. Procediment de les transmissions provisionals
1. Amb caràcter general, les transmissions provisionals s'iniciaran per expedient administratiu,
en el que s'inclourà:

SARA JORDÀ CASAS
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Article 22. Supòsits de transmissió provisional
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L'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en una publicació local, a fi i efecte que dintre
dels 15 dies hàbils següents es puguin oposar aquells que es creguin amb millor dret. El cost de
les publicacions seran per compte del nou titular provisional.
La notificació a aquells possibles interessats quin domicili figuri en el títol o bé manifesti el
sol·licitant i facin referència a un dret que no hagi caducat.
2. Els títols provisionals que a l'efecte s'expedeixin ho seran sense perjudici de tercer i amb
prohibició de tota exhumació posterior, de cadàvers o restes que no siguin del cònjuge,
parents amb línia directa i en col·lateral fins al quart grau i fins el tercer grau per afinitat del
nou titular, o de la persona que sol·licita l'exhumació.
3. Transcorreguts 10 anys des de l'expedició del títol provisional sense que s’hagin presentat
al·legacions ni s’hagi conegut l’existència de litigi, es produirà la conversió del títol provisional
en definitiu, amb l’emissió d’un nou títol de concessió permanent, i caducarà el dret dels que
podrien reclamar-ne la titularitat.
Article 24. Causes d'extinció del dret funerari
L'extinció del dret funerari comportarà la reversió de la sepultura a l'Ajuntament i es podrà
concedir novament altres drets sobre aquesta previ pagament de les taxes corresponents. En
el cas d’existir restes o cadàvers en la sepultura, es procedirà segons es determina pel seu
trasllat en aquest Reglament.
Les causes d’extinció són les següents:





Article 25. Expedient sobre l’extinció del dret funerari
1.- L’extinció del dret funerari pel transcurs del temps serà automàtica. El titular del dret podrà
demanar la seva pròrroga que serà resolta expressament i el seu atorgament serà discrecional.
La manca de resolució de la petició tindrà efectes desestimatoris i, en cap cas, es podrà
entendre atorgada la pròrroga de la concessió de forma tàcita ni presumpta.
2.- L’extinció del dret en la resta de casos de l’article anterior, es declararà prèvia instrucció
d’expedient contradictori en el qual es considerarà part interessada les persones titulars de
drets funeraris sobre les sepultures afectades, a les quals se’ls practicarà l’oportuna notificació
en el domicili que es conegui a aquests efectes, i mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, i la publicació en un diari, almenys, d’entre dels de major circulació, concedint un
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Per acabament del termini i de les pròrrogues concedides, si s'escau.
Per impossibilitat sobrevinguda de l'ús privatiu del domini públic per causa no
imputable ni a l'Ajuntament ni al titular del dret.
Per abandonament de la sepultura.
Per declaració de ruïna sense que hagi hagut abandonament del titular.
Per renúncia del titular del dret funerari per escrit.
Per falta de pagament dels serveis o actuacions realitzades en les construccions
funeràries conforme s’estableix en aquest Reglament.
Per rescat del dret a favor de l'Ajuntament, abans del venciment del termini estipulat.
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termini de 15 dies a fi que el titular, hereus o afavorits puguin al·legar el que considerin oportú
en defensa dels seus drets.
3.- L’expedient per falta de pagament dels serveis de l’article anterior s’arxivarà i no procedirà
a l’extinció del dret, si en el termini d’audiència previst en el paràgraf anterior es produeix el
pagament de la quantitat deguda.
4.- Declarada en el seu cas l’extinció del dret funerari s’ordenarà l’exhumació del cadàver per a
la seva immediata inhumació en el lloc que es determini pel titular del dret funerari, previ
requeriment que amb aquest fi se li farà de forma fefaent. En el cas que l’esmentat titular no
disposés res a aquest respecte, la inhumació es realitzarà a la ossera general o, si s’escau,
seran incinerades.
Article 26. Abandonament de la sepultura i caducitat del dret
La caducitat del dret es realitzarà en els següents casos:
Per l’abandonament de la sepultura durant el transcurs de 5 anys, des de la defunció del
titular, sense que els hereus hagin instat la transmissió al seu favor del dret funerari i no hi hagi
hagut cap moviment en la sepultura ni liquidat cap dels tributs que determinin l'Ordenança
Fiscal.

La incoació d’expedient d’abandonament de sepultura es notificarà al titular, beneficiari o
possibles hereus del dret funerari en el domicili que sigui conegut o, si és desconegut, la
notificació es farà mitjançant anunci en un dels diaris de major circulació provincial i en el
Butlletí Oficial de la Província. En la notificació s’indicarà la caducitat del dret i es concedirà un
termini de 15 dies següents a la publicació/notificació a fi que el titular, hereus o afavorits
puguin al·legar el que considerin oportú en defensa dels seus drets. Transcorregut l'esmentat
termini sense que no hagi comparegut ningú o desestimades les al·legacions es declararà la
seva caducitat. La declaració de caducitat del dret es notificarà al titular i, en el cas de ser
impossible, es practicarà per butlletí oficial.
Article 27. Desocupació forçosa de les construccions funeràries
Produïda l’extinció del dret funerari, l’Ajuntament estarà expressament facultat per la
desocupació de les construccions funeràries de que es tracti, practicant les exhumacions que
corresponguin, pel trasllat a l’enterrament comú, cremació o incineració, dels cadàvers, restes
humanes o cendres que continguin.
Es tindrà la mateixa facultat en cas de falta de pagament per l’adjudicatari de les construccions
funeràries en els drets meritats per la seva concessió, per assabentar-se que no ha arribat a
constituir-se el dret funerari sobre la mateixa. En aquest supòsit, haurà de requerir-se
prèviament el pagament de l’adjudicatari en el termini de 7 dies, i de no realitzar-lo, es
procedirà a desocupació conforme a l’apartat anterior.
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Per l’abandonament de la sepultura durant el transcurs de 10 anys, sense que el titular del
dret funerari hagi efectuat cap moviment en la sepultura inscrita en el Registre ni s'hagin
liquidat els tributs que determini l'Ordenança Fiscal.

13

Aquest document és una còpia d'un document electrònic, podeu comprovar la seva validesa a
Codi Segur de Validació

d8c5a370ba4f40259239a48c9689e7d2001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/lacelleradeter

Quan es produeixi l’extinció del dret funerari per la causa de lletra a) de l’article 26, abans de
procedir a la desocupació forçosa es comunicarà al titular, concedint-li un termini per la
desocupació voluntària de la construcció.
Article 28. Renúncia del dret funerari
El titular, els seus hereus i els beneficiaris poden renunciar al dret funerari, per escrit i en
qualsevol moment, que s’haurà d’acompanyar del corresponent títol. En el cas d’existir restes
podran ser traslladats a un altre sepultura a càrrec del titular. Si es traslladen d’ofici per
l’administració el cost es repercutirà a la persona renunciant.
Article 29. Declaració de ruïna i caducitat del dret
La declaració de tal estat i caducitat del dret requerirà expedient administratiu. Les sepultures
que amenacin ruïna seran declarades en aquest estat per mitjà d'expedient administratiu, en
el qual es considerarà part interessada les persones titulars de drets funeraris sobre les
sepultures afectades, a les quals se’ls practicarà l'oportuna notificació amb la forma, contingut
i terminis previstos en el supòsit d’abandonament.
La compareixença de qualsevol d'aquests amb el compromís de portar a terme les obres de
construcció o reparació en el termini que a l'efecte s'assigni, suspendrà la tramitació de
l'expedient pel termini que es designi per a la realització de les obres, moment en què els
Serveis Tècnics hauran d'informar en quant a les obres realitzades. Si resultessin conformes
s'arxivarà l'expedient sense més tràmits. En el cas contrari, es declararà la caducitat.
Es considerarà que les construccions estan en estat de ruïna quan no puguin ser reparades per
mitjans normals o quan el cost de la reparació sigui superior al cinquanta per cent del cost
estimat a preus actuals per la seva construcció.
Article 30. Rescat del dret funerari
Es podrà rescatar el dret funerari, de manera unilateral, atès l'interès públic i mitjançant la
indemnització que correspongui i segons el procediment que determini la normativa vigent.

Un cop declarada la caducitat d’un dret sobre qualsevol classe de sepultura motivada per
qualsevol supòsit diferent a la ruïna, es buidarà la sepultura, es traslladaran les restes a la fossa
comuna, i es registraran aquests fets al registre de concessions d’actuacions realitzades a les
sepultures del Cementiri Municipal.
Article 32. Fossa comuna
1. La fossa comuna serà el lloc on, de manera ordenada i mitjançant bosses, en les condicions
que fixi l’Ajuntament, s’hi dipositaran les restes humanes provinents del buidatge de
sepultures. Aquestes restes seran identificables, donat que a cada bossa hi figuraran inscrites
la data i sepultura d’on provenen, fins que un cop fosa la bossa les restes que conté quedaran
apilades juntament amb la resta.
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Article 31. Caducitat d’un dret
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2. En el supòsit de les restes retirades en el seu dia fossin identificables i recuperables, podran
ser inhumades de nou a la sepultura en qüestió. En aquest cas, la persona interessada haurà
d’abonar el cost del trasllat de restes, segons taxa contemplada en l’ordenança fiscal vigent en
cada moment.
CAPÍTOL IV -DE LES INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS
Article 33. Definició de cadàver
D'acord amb el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria (en endavant, Reglament de Policia Sanitària Mortuòria), s'entén
per cadàver el cos humà durant els cinc anys següents a la mort real, que es comptaran des de
la data i hora que figuri en la inscripció de defunció en el Registre Civil.
Article 34. Obertura de sepultures
1. No podrà ser oberta cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys des de l'última
inhumació, o cinc anys si la mort es va produir per malaltia infecciosa. Les excepcions del
terminis s'aplicaran en els casos d’exhumació decretades per resolució judicial, que es duran a
efecte en virtut del manament corresponent, o de conformitat amb allò que es preveu al
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
2. Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les disposicions
de caràcter higiènico-sanitàries vigents i seran autoritzades per l’Ajuntament.
Article 35. Inhumació
1. Quan tingui lloc la inhumació en un nínxol o sepultura que contingui altres cadàvers o
restes, es procedirà abans de l'acte d'inhumació a la reducció de les restes.
2. El nombre d' inhumacions successives en cada nínxol o sepultura estarà limitat per la seva
capacitat respectiva.

24/01/2018 SECRETÀRIA INTERVENTORA

3. Per expedir les autoritzacions d’inhumació es requerirà la presentació de la següent
documentació:
Presentació del títol de concessió funerària o acreditació de forma suficient del fet de poder
fer ús d’una sepultura determinada.
A petició de la persona que segons els registres municipals sigui titular de la sepultura, de la
qual s’haurà d’identificar, o en el seu defecte, les persones que siguin titulars de drets
acreditats degudament que s’especifica en l’apartat següent.
Pel fet que la persona a inhumar sigui la titular que consti als registres esmentats al paràgraf
anterior ja quedarà suficientment acreditat.
Llicència per donar sepultura, expedida pel jutjat competent.
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4.Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense presentació del títol del dret funerari en
els casos següents:
Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua del títol, prèvia expedició d’un
duplicat del mateix sempre que la concessió sigui vigent.
Quan s'hagi d'inhumar el propi titular, s'autoritzarà a qualsevol que comparegui, sigui o no
familiar.
Quan la inhumació no sigui del propi titular i existeixi conformitat del beneficiari designat o de
la majoria dels que tinguin raó a succeir en el dret funerari.
5. En cas de conflicte sobre el lloc d’inhumació d’un cadàver, o sobre el destí de les restes o
cendres procedents de l’exhumació, cremació o incineració, es tindrà en compte l’intenció del
difunt si consta fefaentment, o en el seu defecte, la del cònjuge legalment no separat en el
moment de la defunció, i en el seu defecte, la dels parents per consanguinitat, seguint l’ordre
previst en el Codi Civil per la reclamació d’aliments.
6. Si el titular estigués mort o no es pogués identificar, s'autoritzaria la inhumació i un cop
efectuada es requeriria als posseïdors perquè instessin el traspàs a favor de qui hi tingui dret.
Quan es tracti de l'enterrament del titular se seguirà el mateix procés.
Article 36. Canvi de titularitat de la sepultura
Si la persona a inhumar fora el titular de la sepultura, es recomanarà als familiars o hereues del
difunt que iniciïn els tràmits per a l’obtenció del canvi de titularitat de la sepultura a favor d’un
d’ells amb suficient grau de parentiu, a efectes de mantenir actualitzat el registre de
concessions i el padró de la taxa de conservació i manteniment del cementiri.
Article 37. Exhumació
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1. L'exhumació d'un cadàver o de les restes podrà ser per a la seva inhumació en un altre
cementiri fora del terme municipal de la Cellera de Ter i precisarà la sol·licitud del titular de la
sepultura de què es tracti i el transcurs dels terminis assenyalats en aquest Reglament o altres
de general aplicació, des de l'última inhumació.
Si la inhumació s’ha d’efectuar en una altra sepultura del mateix cementiri, es precisarà, a més
a més, la conformitat del titular d’aquesta darrera.
2. L’Ajuntament comunicarà l’autorització per exhumar el cadàver amb indicació del dia i hora.
Caldrà la presència i autorització del titular sanitari competent quan així ho determinin els
reglaments generals.
3. Per expedir les autoritzacions d’exhumació es requerirà la presentació de la següent
documentació:
Autorització de la persona titular de la sepultura a desocupar, per a la seva obertura.
Llicència per exhumar, expedida pel Departament de Sanitat, en els casos d’exhumacions per a
trasllat de cadàvers o restes fora del recinte del cementiri municipal.
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Autorització municipal.
4. En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l’exhumació fins a la reinhumació d’un
cadàver no pot excedir de 48 hores.
Article 38. Els trasllats
1. Els trasllats de cadàvers i restes es regiran pel que disposi la legislació vigent.
2. En els casos d’extinció del dret funerari:
Es concedirà un termini de tres mesos al titular o als hereus dels que en tingui coneixement
l’Ajuntament per que opti pel seu trasllat a una altra sepultura a càrrec seu.
Si hi ha un cadàver en la sepultura, caldrà esperar el termini de 2 anys o 5 anys en el cas de
malaltia infecciosa, a comptar des del dia de la seva inhumació, per al seu trasllat.
3. El trasllat d'un cadàver o de despulles cadavèriques d'una sepultura a una altra del mateix
Cementiri exigirà el consentiment dels titulars d'ambdós drets i serà necessari que es tingui en
compte el transcurs dels terminis establerts per les disposicions legals vigents, sens perjudici
del previst a l'article anterior.
4. Quan interessa el trasllat d'un cadàver o despulles dipositats en sepultura el títol de dret
funerari de la qual figuri a nom de persona difunta, perquè pugui ser autoritzat haurà de
sol·licitar-se prèviament el traspàs a favor del nou titular. La sol·licitud de trasllat amb motiu
d'inhumació en una altra sepultura s'autoritzarà de manera immediata, sens perjudici de la
formalització de traspàs en un moment posterior i sens perjudici dels supòsits de cessió.
CAPÍTOL V - CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES I MANTENIMENT DE CEMENTIRI
Article 39. Obres de reforma de nínxols i osseres i col·locació de làpides

2. L'adquisició de la làpida anirà a càrrec del titular del dret funerari.
Article 40. Construccions i instal·lacions ornamentals dels particulars
1. Les construccions a realitzar sobre parcel·les pels titulars del dret funerari respectaran
externament les condicions urbanístiques i ornamentals adequades a l’entorn, seguint les
directrius o normes que estableixi l’Ajuntament i haurà de reunir les condicions tècniques i
sanitàries establertes per les disposicions legals vigents en matèria d’enterraments.
2. Les construccions i els elements ornamentals a instal·lar pels titulars sobre el sòl i sobre les
edificacions de titularitat municipal, hauran de ser, en tot cas autoritzades per l’Ajuntament,
conforme a les normes que estableixi aquest Ajuntament.
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1. Les obres que el titular d'una concessió de dret funerari sol·licités, de reforma, decoració,
col·locació de làpides, reparació, conservació o accessoris en els nínxols de construcció
municipal necessitaran permís, previ el pagament dels drets que s'estableixin a l'ordenança
fiscal corresponent.
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3. Totes les obres i instal·lacions a que es refereix aquest article hauran de ser retirades per
part del titular al extingir-se el dret funerari. En cas de no realitzar-ho, l’Ajuntament podrà
retirar-les, disposant lliurement dels materials i ornaments resultants, sense que procedeixi
una indemnització pel titular.
Article 41. Normes de seguretat en la construcció
La realització de tota classe d'obres dins el recinte del cementiri requerirà el compliment per
part dels contractistes executors de les següents normes:
Els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar dins del recinte.
La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se en els llocs que es designin,
amb la protecció que en cada cas sigui necessària.
L’arreplec de materials, eines, terra o aigua, es farà en punts que no dificultin la circulació o el
pas de vianants.
Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció, es
col·locaran de manera que no malmetin les plantes o els nínxols.
Les eines mòbils destinades a la construcció s'hauran de desar diàriament en coberts o dipòsits
per a la seva millor conservació i per l'ordre del recinte. Es prohibeix l'ús dels estris
d'enterraments propietat de l'Ajuntament sense autorització expressa.
Un cop acabada l'obra els contractistes o executors hauran de procedir a la neteja del lloc de
construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus de material (làpides, marcs, etc.), ja
que sense aquest requisit no s'autoritzarà l'alta.
Article 42. Normes higiènico-sanitàries
1. L’inhumació, l’exhumació, el trasllat, l’incineració i la cremació de cadàvers i restes humanes
es regiran, en tot cas, per les disposicions legals vigents en matèria higiènico-sanitàries.
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2. Abans de procedir a qualsevol de les actuacions corresponents, s’exigirà en els casos
legalment previstos, les autoritzacions, inspeccions o visats de l’autoritat competent.
3. No obstant, es podrà imposar l’adopció de mesures precautòries necessàries per la
salvaguarda de les condicions higiènico-sanitàries, mentre es resol sobre la qüestió per
l’autoritat competent.
Article 43. Representació
Les empreses de serveis funeraris que intervinguin en les gestions, sol·licituds i autoritzacions
en relació al dret funerari, s’entendrà en tot cas que actuen en nom de representants del
titular, vinculant a aquest i produint tots els seus efectes, qualsevol sol·licitud o consentiment
que per aquelles es formuli.
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CAPÍTOL VI – RÈGIM SANCIONADOR
Article 44. Responsabilitat per danys
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1. Seran responsables dels danys i desperfectes que com conseqüència de la seva acció puguin
causar a les construccions del cementiri i en els elements accessoris, aquells que els hagin
produït.
2. L'Ajuntament i el gestor del servei no assumiran cap responsabilitat per robatoris, furts o
desperfectes que puguin produir-se en les sepultures i en els objectes dipositats en elles.
Article 45. Infraccions i sancions
Les infraccions a les prescripcions del Reglament de policia sanitària mortuòria, són
sancionables de conformitat amb allò establert en el capítol VI del títol I, articles 32 a 37, de la
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- En les matèries no previstes expressament en aquest Reglament s'estarà al que
regula el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, i la resta de normativa estatal i autonòmica
que sigui d'aplicació. La legislació civil serà d’aplicació supletòria.
Segona.- Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques, reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit
i abast en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris.
DISPOSICIÓ FINAL

Els acordis que adoptin les corporacions locals s’han de publicar o notificar en la forma prevista
per la llei. Les ordenances, inclosos l’articulat de les normes dels plans urbanístics, així com els
acords corresponents a aquests la aprovació definitiva del qual sigui competència dels ens
locals, es publicarà en el “Butlletí Oficial” de la província i no entrarà en vigor fins que s’hagi
publicat completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 mencionat
anteriorment.

Diligència per fer constar que aquest reglament del cementiri municipal ha estat aprovat
inicialment per acord del Ple de la corporació de data 23 de gener de 2018
La secretaria
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El present Reglament entrarà en vigor un cop sigui publicat completament el seu text en el
Butlletí Oficial de la Província, i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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