Ajuntament de Cervelló

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

CAPÍTOL I

Disposicions Generals

Art. 1. – 1. És objecte d’aquest Reglament la regulació del règim administratiu
del Cementiri municipal, com a servei públic municipal, de conformitat a l’art. 25.2.j)
de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, el 68 de la llei 15/1990, de 9
de juliol, Ordenadora del sistema sanitari a Catalunya, 8i el Reglament de policia
sanitària mortuòria, aprovat per Decret Autonòmic 297/1997, de 25 de novembre.
2.- El règim sobre els cadàvers, pràctiques sanitàries sobre els mateixos,
inhumacions, incineracions, exhumacions, conduccions i trasllats, cementiris i
sepultures es regiran pel Reglament indicat de policia sanitària mortuòria, que prevaldrà
sobre aquest.
Art. 2 – El Servei del Cementiri Municipal i de Policia Sanitària Mortuòria, amb
l’abast que es concreta en aquest Reglament, dependrà de l’Alcaldia o del Conseller en
qui delegui i es prestarà amb el personal i amb l’estructura que es fixin en la plantilla
orgànica i en l’organigrama funcional de l’Ajuntament.
Art. 3 – Els horaris d’obertura al públic, d’enterraments i altres servis seran els
que per cada època determini l’Alcaldia.
Art. 4 – Es prohibeix l’entrada de vehicles de qualsevol mena al recinte del
Cementiri amb excepció dels vehicles municipals de serveis i els de les empreses
funeràries legalment establertes i que comptin amb autorització municipal.
Art. 5 – Tots els serveis que es produeixin en relació amb la Policia Sanitària
Mortuòria s’anotaran en el Llibre Registre d’inhumacions, exhumacions i incineracions
a què es refereix l’art. 46.2 del Reglament de policia sanitària mortuòria.
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CAPÍTOL II

De les inhumacions, exhumacions i trasllats

Art. 6 – Als efectes d’aquest Reglament s’entén per:
Cadàver: cos humà durant els cinc anys següents a la mort real.
Aquest termini es computa des de la data i l’hora de la mort que figura en la
inscripció de la defunció en el Registre Civil.
Restes cadavèriques: allò que queda del cos humà després del procés de
destrucció de la matèria orgànica, un cop transcorreguts cinc anys des de la mort.
Conducció: transport del cadàver o de les restes cadavèriques, des del domicili
mortuori, cementiri o lloc d’enterrament, segons el cas, fins al lloc d’inhumació o
incineració, quan un d’ambdós llocs estigui fora del territori de Catalunya.
Trasllat: transport del cadàver o de les restes cadavèriques des del domicili
mortuori, cementiri o lloc d’enterrament, segons el cas, fins al lloc d’inhumació o
incineració, quan un d’ambdós llocs estigui fora del territori de Catalunya.
Nínxol: cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més
cadàvers o de restes cadavèriques, tancada amb una llosa o envà.
Tomba: lloc soterrat d’inhumació d’un o més cadàvers o de restes cadavèriques,
cobert per una llosa, integrat per un o més nínxols.
Fossa: lloc soterrat d’inhumació d’un cadàver o de restes cadavèriques, integrat
per un o més nínxols.
Panteó: monument funerari destinat a la inhumació de diferents cadàvers o de
restes cadavèriques, integrat per un o més nínxols.
Art. 7 – 1. No es podran efectuar enterraments fora del recinte dels cementiris
sense autorització expressa de les autoritats competents. Els enterraments, en el recinte
del Cementiri Municipal, es realitzaran sense cap mena de discriminació per raons de
religió o per qualsevol altra causa, tal i com estableix la Llei 49/1978, de 3 de
novembre.
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2.- Tots els enterraments en el Cementiri municipal s’efectuaran en nínxols, o en
tombes directament a terra, o en mausoleus i panteons en la mesura en què s’autoritzin
aquestes darreres modalitats.
Art. 8 – 1. Les conduccions, trasllats, inhumacions, exhumacions i rehumacions
de cadàvers i restes cadavèriques, s’efectuaran d’acord amb el que disposen els arts. 12
al 31 del Reglament de Policia Sanitària.
2.- Està prohibida la conducció, la inhumació i la incineració de cadàvers sense
el corresponent fèretre de les característiques fixades a l’art. 10 del propi Reglament.
Art. 9 – 1. No es pot inhumar un cadàver abans del transcurs de 24 hores des de
la defunció. Només en els casos en què s’hagi practicat l’autòpsia o s’hagin obtingut
òrgans per a transplantament es pot donar destinació final a una cadàver abans del
transcurs d’aquest termini.
2- Si per la ràpida descomposició, el perill de contagi, les insuficiències
higièniques o qualsevol altra causa similar, es realitzés la cerimònia de conducció abans
de transcórrer aquest termini, el cadàver quedarà a dipòsit del cementiri fins que la seva
inhumació sigui procedent.
Art. 10 – 1. Les llicències d’inhumació seran despatxades per l’Alcaldia a
petició de la part interessada, que aportarà a la sol·licitud l’autorització judicial de
l’enterrament i el títol acreditatiu del dret funerari.
2.- La presentació del títol equivaldrà al consentiment del titular del dret funerari
a la inhumació del cadàver, sempre que no s’hagi denunciat a l’Ajuntament la
subtracció, retenció o pèrdua.
Art. 11 – 1. Les exhumacions de cadàvers i restes cadavèrics que hagin de ser
immediatament reinhumats dins del mateix Cementiri han de ser autoritzades per
l’alcaldia. En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l’exhumació fins a la
reinhumació d’un cadàver no pot excedir de quaranta-vuit hores.
2.- La sol·licitud d’exhumació s’ha de presentar acompanyada de la llicència
d’enterrament del cadàver que es pretengui exhumar.
3.- L’Alcaldia notificarà als interessats, a través dels serveis funeraris
corresponents, el dia i l’hora de la pràctica de l’exhumació.
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Art. 12. No es podrà obrir cap sepultura fins dos anys després de la darrera
inhumació; en el supòsit que la mort s’hagués produït per malaltia contagiosa o
infecciosa aquest terminin mínim serà de 5 anys.
Art. 13 – 1. Quan s’hagi de produir una inhumació en una sepultura que
continguin altres restes es procedirà a la reducció d’aquest, efectuant-se la inhumació
del cadàver quan la capacitat del nínxol, tomba, fosa o panteó ho permeti.
2.- El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura no està limitat per
altra causa que la de la seva capacitat segons les possibilitats de reducció de les restes
existents. El titular, però, podrà establir en qualsevol moment, voluntàriament o
expressa en forma fefaent, limitacions quant al nombre o la relació excloent de persones
els cadàvers de les quals pugin ser inhumats.

CAPITOL III
Dret funerari

Art. 14 – 1. Per poder efectuar els enterrament serà precís que s’hagi obtingut de
l’Ajuntament la concessió del dret funerari sobre el nínxol o parcel·la de terrenys per a
fosses, tombes o panteons.
2.- El dret funerari consistirà en l’ús de la sepultura pel dipòsit de cadàvers o
restes cadavèrics, i està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós.
Art. 15 – 1. El dret funerari té caràcter concessional en atenció a la naturalesa de
bé de servei públic del Cementiri, i té una vigència temporal de cinquanta anys a
comptar de la data del seu atorgament que transcorreguts causaran l’extinció del dret.
2.- La transmissió dels drets funeraris d’un titular a un altre no alterarà el termini
de la concessió.
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Art. 16. Es podran atorgar concessions de dret funerari sobre nínxols, limitades
en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per períodes de cinc anys,
mitjançant el pagament del cànon que s’estableixi en l’ordenança fiscal corresponent.
Art. 17 – 1. La concessió del dret l’atorgarà l’Ajuntament a petició de part
interessada, previ el pagament de la taxa corresponent.
2.- L’Adjudicació de nínxols es farà normalment assignant el número de forma
correlativa per fileres en sentit vertical dins de cada bloc sense produir salts en la
numeració.
3.- La sol·licitud de part interessada s’entén suplida per la que en representació
d’aquesta realitzi l’empresa funerària o companyies d’assegurança autoritzades en el
terme municipal.
Art. 18 – 1. El dret funerari quedarà garantit mitjançant la inscripció en el llibre
de registre especial i per l’expedició del títol nominatiu de cada sepultura, que contindrà
les dades necessàries per a la identificació del titular del dret i d’ubicació del nínxol,
tomba, mausoleu o panteó. Hi figurarà en lloc rellevant la data de caducitat de la
concessió.
2.- El dret funerari sobre els nínxols, tombés, mausoleus i panteons es registrarà:
a) A nom de persona individual que serà el propi peticionari que hagi actuat
directament o mitjançant la representació atribuïda per l’article 17 d’aquest
Reglament.
b) A nom dels cònjuges, acreditant la circumstància del matrimoni.
c) A nom de les Corporacions, Comunitats, Fundacions, establiments benèfics o
hospitalaris legalment constituïdes i societats d’assegurances, previsió o altres
destinades a garantir sepultures per al dia de la mort. No obstant, en aquest
darre5r cas, l’Alcaldia en funció de les disponibilitats, en podrà limitar el
nombre de nínxols objecte d’adquisició.
3.- El dret funerari reconegut en l’apartat c), anterior es limitarà a l’ús exclusiu
del nínxol per als membres, assilats, acollits o treballadors, assegurats o beneficiaris.
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4.- S’anotaran en el títol les inhumacions, exhumacions i trasllats que es vagin
produint en el nínxol o la tomba, una vegada acreditats degudament.
5.- En el cas de pèrdua, robatori o deteriorament del títol, el seu titular haurà
d’efectuar davant l’Ajuntament la corresponent denúncia perquè, deixant sense efecte
l’esmentat títol, es procedeixi a l’expedició del seu duplicat.
Art. 19 – 1. La presentació del títol que acrediti el dret funerari sobre un nínxol,
tomba, mausoleu o panteó serà requisit imprescindible per a efectuar-ne l’obertura.
2.- La negativa, resistència o falta de presentació injustificada d’un títol per a
qualsevol de les operacions que requereixin la seva presentació, amb perjudici de tercer
que ostentés dret funerari sobre un nínxol o una tomba, podrà determinar l’ordre
d’obertura d’aquest dictada per decret de l’alcaldia en virtut d’expedient sumari en què
s’acreditin els motius de la seva resolució i l’expedició d’un nou títol, si procedís, i
havent de ser escoltats els interessats en l’expedient quan les circumstàncies així ho
permetessin.
Art. 20 – 1. La transmissió del dret funerari serà possible per cessió o per
herència. La cessió podrà ser per actes intervius o mortis causa, i per herència, testada o
intestada.
2.- Les transmissions seran sempre a títol gratuït estant prohibida qualsevol
transmissió a títol onerós.
Art. 21 – 1. La cessió per actes intervius del dret funerari sobre sepultures i
parcel·les serà vàlida en línia directa amb el titular i colateral fins al quart grau,
ambdues per consanguinitat, o fins al segon per afinitat, a cònjuges i quan es realitzi a
favor d’entitats benèfiques, amb personalitat jurídica.
2.- La cessió entre altres persones requerirà l’autorització prèvia de l’Ajuntament
que la concedirà excepcionalment ateses les circumstàncies del cas.
3.- Les cessions del dret funerari en favor de les persones determinades es
realitzaran per escrit davant el funcionari responsable del servei administratiu del
Cementeri, mitjançant comprovació de la personalitat i de l’acceptació per aquell a
favor del qual es reconeix el dret.
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4.- La compareixença personal pot substituir-se per manifestació de voluntat
acreditada en document públic o atorgant poder a l’efecte.
5.- En el cas de separació matrimonial el dret funerari registral a nom dels
cònjuges seguirà el resultat del conveni celebrat o de la sentència judicial.

Art. 22 – 1. El titular del dret funerari, podrà designar en tot moment un
beneficiari de la sepultura per a després de la seva mort, cosa que farà personant-se a
l’Ajuntament per subscriure la corresponent acta en la qual es consignaran el nom, els
cognoms i el domicili del beneficiari i la data del document. S’hi podrà fer constar
també un beneficiari substitut per al cas que aquell mori abans.
2.- El beneficiari es podrà variar tantes vegades com vulgui el titular, essent
vàlida la darrera designació efectuada davant l’ajuntament, sense perjudici d’existència
d’una clàusula testamentària posterior que s’hi refereixi.
3.- Quan una sepultura s’adquireixi a nom dels dos cònjuges s’entén que el
supervivent serà automàticament beneficiari del que mori i podrà designar un nou
beneficiari.
4.- S’entendrà que no existeix beneficiari designat quan aquest mori abans que el
titular.

Art. 23 – 1. Quan no hi hagi beneficiari designat pel difunt, titular del dret
funerari, la transmissió es produirà per via successòria.
2.- Si el titular difunt ha testat s’efectuarà la transmissió a favor de l’hereu
designat.
3.- Si el testador hagués disposat la seva herència en favor de diversos hereus,
els drets sobre sepultures seran traspassats al que tingui major participació en l’herència.
Si no hi ha una major participació s’atribuirà la titularitat al de més edat.
4.- Si el titular del dret no ha testat la transmissió es produirà en línia directa
amb el titular i col·lateral fins al quart grau en la forma establerta per l’herència.
5.- Quan els hereus d’un titular de dret funerari desitgessin mantenir aquest en
comunitat amb tots o parts d’aquests hereus, hauran de designar la persona d’entre ells
que els representi als efectes d’inscriure el dret funerari en el llibre registre especial,
figurant en el títol que s’expedeixi el nom dels altres comuners.
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6.- En el supòsit que no existís conformitat en la designació del representant la
inscripció del dret s’efectuarà a nom del de major edat.

Art. 24 – 1. La transmissió del dret funerari haurà de ser acreditada a
l’Ajuntament mitjançant compareixença, testament, acta o altre document que l’acrediti
així com la defunció del transmitent, en el seu cas, i aportant el títol corresponent.
2.- En el supòsit de que el posseïdor del títol no pogués acreditar el dret al seu
favor, la transmissió es formalitzarà en expedient administratiu, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i tauló d’edictes, perquè en el termini de quinze dies
feiners s’hi puguin oposar els qui creguin que tenen dret a fer-ho, sense perjudici de
tercers amb millor dret i amb prohibició de tota exhumació posterior que no sigui del
cadàver del cònjuge o dels ascendents, descendents o col·laterals fina al quart grau per
consanguinitat, o afinitat del nou titular o de la persona que sol·liciti l’exhumació.

Art. 25. El dret funerari s’extingirà:

1. Pel venciment del termini de la concessió sense que hagi estat sol·licitada la
pròrroga corresponent
2. L’estat ruïnós de la construcció, quan sigui particular, prèvia tramitació del
corresponent expedient de ruïna

3. Per desafectació del Cementiri, total o parcial, com a cementiri.
4. Per renúncia del titular al dret expressa o tàcita. Serà tàcita, en els supòsits
següents:
a) El transcurs de quinze anys des de la mort del titular del nínxol sense que
s’hagi demanat el traspàs i no haver pagat les taxes de manteniment del
Cementiri durant els últims cinc anys.
b) Que no s’hi hagi efectuat cap enterrament en els darrers trenta anys i la
sepultura presenti signes evidents d’abandonament.
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c) La falta de pagament de les taxes de manteniment durant deu anys
seguits o quinze no seguits.

Art. 26. – 1. L’extinció del dret funerari serà declarada per l’Ajuntament previ
expedient amb audiència dels interessats.
2.- La declaració produirà automàticament la reversió a l’Ajuntament de les
sepultures i parcel·les.
Art. 27. La conservació dels nínxols, tombes, mausoleus i panteons del
Cementiri municipal correspon a l’Ajuntament, que la realitzarà amb personal depenent
d’aquest. Per tant queda prohibida tota classe d’obres o modificacions constructives dels
nínxols, tombes, mausoleus i panteons, o del seu aspecte exterior que pretenguin
realitzar els titulars del dret funerari, als qui únicament se’ls reconeix el dret a la
utilització dels nínxols i a la col·locació de làpides, l’ornat d’aquets nínxols i tot això en
les condicions que s’estableix en el capítol corresponent d’aquest Reglament.
Art. 28. La concessió del dret funerari sobre nínxols, tombes, mausoleus i
panteons en el Cementiri municipal i tots els serveis que es prestin en aquest, així com
el lliurament de títols estaran sotmesos a les taxes que són regulades per Ordenança
fiscal.

CAPITOL IV
Manteniment, neteja i ornat funerari
Art. 29. Correspon a l’Ajuntament el manteniment i neteja del recinte del
Cementiri, incloses les seves instal·lacions, nínxols, tombes, mausoleus i panteons.
Art. 30. Les sepultures seran adecentades pels titulars dels drets funeraris o per
persones que aquests deleguin. No es permet la col·locació de gerros o elements
decoratius que no estiguin subjectes o adossats als marcs dels nínxols. Finalitzades les
operacions d’adecentament les flors, les fulles i els objectes inservibles s’hauran de
dipositar al lloc destinat a tal efecte i es deixarà net l’espai frontal de les sepultures.
Art. 31. Els titulars del dret funerari podran efectuar la col·locació de làpides en
els nínxols, mitjançant sol·licitud formulada a l’Administració municipal.
Les tombes se situaran ran de gespa amb la corresponent làpida, previs els
tràmits esmentats en el paràgraf anterior
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Art. 32. Es prohibeix la col·locació de làpides desproporcionades, provocatives o
de mal gust, tant pel seu disseny com pel seu text. En aquests casos, es procedirà a
retirar-les, quan ho decreti el senyor Alcalde o el Regidor-Delegat, i restaran en dipòsit
durant dos anys perquè puguin ser recollides pel titular de la sepultura. Transcorreguts
aquets dos anys, es procedirà a la destrucció de la làpida.
Art. 33. Per col·locar làpides en els nínxols, els titulars de drets funeraris ho
sol·licitaran a l’Ajuntament i hauran de fer efectiu el pagament de la taxa establerta a la
vigent ordenança fiscal.
L’Ajuntament podrà requerir la presentació prèvia del disseny de la làpida i del
seu text, que podrà redactar-se en qualsevol idioma, però s’haurà d’acompanyar de
traducció quan no estigui redactat en qualsevol de les llengües existents a l’Estat
espanyol.
Art. 34. El manteniment del bon estat de les làpides correspondrà als titulars del
dret funerari i l’Administració municipal podrà disposar la retirada de les que apareguin
deteriorades o amb falta de conservació, si requerit el titular deixa transcórrer dos mesos
sense esmentar les deficiències, donant-se les làpides retirares el mateix tractament
establer en l’art. 32.
Art. 35. Als nínxols que no tinguin làpida l’Ajuntament inscriurà el nom i els
cognoms del cadàver de la darrera persona inhumada o del seu titular.
Art. 36. L’Ajuntament vigilarà el Cementiri però no serà responsable dels
robatoris o els danys que es pugin produir a les sepultures.

CAPITOL V

Vigència
Art. 37. El present Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat per
l’Ajuntament en ple i coberta la tramitació exigida per l’article 49 de la Llei de Bases de
Règim Local 7/1985, de 2 d’abril.
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Disposició transitòria
Única.- Es mantenen els drets funeraris existents al Cementiri Municipal que
tinguin reconeguts els actuals titulars de sepultures i parcel·les.
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