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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 13 de juny de 2001 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
l’Ordenança Municipal Reguladora dels Serveis de Cementiri i Funeraris aprovada pel Ple
de l’Ajuntament en sessió del dia 31 de maig de 2001.
La seva aprovació es va determinar com a necessària per l’establiment d’un marc
normatiu propi amb inclusió de les transformacions legals operades en la configuració
dels serveis funeraris en aquella data, sobretot com a conseqüència de la promulgació
del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de
foment i liberalització de l’activitat econòmica, que va eliminar la reserva legal susceptible
de monopoli per als ens locals en quant a aquests serveis, i d’altra banda, pel
desenvolupament legislatiu i reglamentari efectuat per la Generalitat de Catalunya, i
plasmat en la Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels serveis funeraris, i el Reglament
dels serveis funeraris municipals, aprovat per Decret 209/1997, de 27 de juliol.
Després de més de quinze anys de vigència de la indicada Ordenança s’ha copsat com a
necessària la seva revisió i actualització, ateses les incidències diverses sorgides en
quant a la interpretació i aplicació de la norma per part dels serveis gestors municipals,
així com per la evident i indefectible evolució dels requeriments i demandes ciutadanes.
La nova regulació actualitza les previsions contingudes en la primigènia norma de l’any
2001, les adapta i suprimeix aquelles qüestions que per redundants o poc aclaridores
existien en l’antic text, sense perdre de vista la preservació dels principis d’universalitat,
accessibilitat, continuïtat, respecte dels usuaris i lliure competència, que es deriven de la
condició de serveis essencials d’interès general.
La norma s’estructura en sis Títols, tres disposicions addicionals, tres transitòries, una
derogatòria i una final.
El Títol I és pràcticament igual al que ja existia a l’antiga Ordenança i es dedica a les
disposicions generals, amb indicació de l’objecte i àmbit d’aplicació així com de les
competències municipals i de les obligacions de les empreses prestatàries d’aquest
servei, mitjançant qualsevol de les formes de gestió dels serveis públics que estableix la
legislació de règim local.
El Títol II, dividit en dos capítols, presenta com a principal novetat la regulació del
Registre públic del cementiri municipal, la gestió del qual a l’actualitat demanda la seva
adaptació a l’Administració Electrònica..
El Títol III tracta sobre els drets funeraris, en els quals hi ha algunes de les grans novetats
d’aquesta Ordenança. A tall d’exemple, desapareix la categoria d’arrendament de nínxols
i columbaris, establint-se únicament la distinció entre concessions de títol funerari de curt
i llarg termini, per evitar els dubtes interpretatius i aplicatius generats per la antiga
regulació dels arrendaments.
S’estableix que els títols funeraris únicament podran figurar a nom d’una sola persona,
evitant la pluralitat de titulars, a vegades desconeguts, que dificultava la tramitació dels
procediments administratius.

2/29

En quant a la transmissió d’aquests drets, com a principal novetat es crea la figura de la
transmissió provisional, que permet expedir un títol provisional a favor del/la sol·licitant
que ostenta relació d’afinitat demostrable amb el titular que figura en el document
funerari, en els casos en què no sigui possible la transmissió del dret funerari per actes
entre vius o “mortis causa”.
Finalment en el Capítol IV d’aquest títol III es regula l’extinció dels drets funeraris,
clarificant els diversos supòsits.
El Títol IV tracta de manera detallada les operacions d’inhumació, exhumació i trasllat de
restes, en línia amb les disposicions de policia sanitària mortuòria.
Una altra de les novetats que tindrà un efecte pràctic important serà la regulació
continguda al Títol V, relatiu a la ornamentació de les sepultures, qüestió aquesta no
tractada al detall a l’anterior normativa municipal.
Per últim el Títol VI regula el règim sancionador, en línia amb la regulació continguda a
l’Ordenança de l’any 2001.
Completen la norma les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria final, entre les
que destaca la transitòria relativa als arrendaments de drets funeraris.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Ordenança té per objecte establir la regulació de les instal·lacions,
l’administració, el règim i el govern del cementiri municipal i la regulació de qualsevol
activitat que tingui per finalitat prestar serveis funeraris al municipi de Sant Quirze del
Vallès.
Article 2. Naturalesa i característiques dels serveis
1. El cementiri municipal de Sant Quirze és un bé de domini públic afecte al servei públic
que li és propi.
Els serveis al cementiri estan subjectes als principis d’igualtat i no-discriminació per raó
de raça, religió, creences, motiu de la defunció ni per cap altra causa.
2. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d’interès general, el qual
s’ha de prestar d’acord amb els principis següents:
a) Universalitat
b) Accessibilitat
c) Continuïtat
d) Respecte als drets dels usuaris
e) Lliure concurrència
Article 3. Competència municipal
Correspon a l’Ajuntament:
a)

Totes les atribucions que la legislació li confereix com a titular del servei
públic municipal

b)

L’establiment de les tarifes dels serveis mitjançant ordenança fiscal

c)

La supervisió i tutela de la prestació del servei

d)

La resolució dels recursos, queixes i peticions que es presentin contra
actes de gestió del servei.

L’Ajuntament, en tot cas, té les obligacions generals derivades de les següents
competències:
a)

Realitzar el manteniment i el condicionament del cementiri, com també de
les construccions i instal·lacions funeràries.

b)

Autoritzar els particulars a fer-hi obres i instal·lacions, i també dirigir-les i
inspeccionar-les.
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c)

Autoritzar les inhumacions, les exhumacions i el trasllat de cadàvers
d’acord amb la legislació vigent en matèria de policia sanitària mortuòria.

d)

Atorgar i resoldre les concessions demanials i el reconeixement de drets
funeraris de qualsevol classe.

e)

Percebre els drets i les taxes legalment establerts.

f)

Fer complir les mesures sanitàries i higièniques vigents.

g)

Nomenar, dirigir i destituir el personal del cementiri.

h)

Vetllar perquè els serveis funeraris siguin prestats amb respecte absolut a
la normativa aplicable.

i)

Vetllar perquè les entitats autoritzades a prestar els serveis funeraris ho
facin en els termes establerts en aquesta Ordenança i amb l’autorització
preceptiva.

j)

Prestar obligatòriament els serveis funeraris, amb caràcter subsidiari, en el
supòsit que no hi hagi cap empresa autoritzada amb aquesta finalitat.

Article 4. Prestació per l’Ajuntament
Sense perjudici del que disposa la lletra j) de l’article anterior, l’Ajuntament també pot
prestar els serveis funeraris mitjançant qualsevol de les formes de gestió dels serveis
públics que estableix la legislació de règim local.
Article 5. Prestació per empreses
La prestació dels serveis funeraris al municipi també poden ser duts a terme per
empreses públiques o privades que reuneixin els requisits exigits per aquesta Ordenança
i que hagin estat autoritzades prèviament per l’Ajuntament.
Article 6. Prestacions obligatòries dels serveis funeraris
1. Les entitats autoritzades a prestar els serveis funeraris al municipi han de prestar els
serveis obligatòriament d’acord amb la normativa vigent quan els siguin sol·licitats en els
supòsits següents:
a) Quan el domicili mortuori de la persona difunta es trobi al municipi
b) Quan la persona difunta hagi de ser inhumada o incinerada al municipi
c) Quan ho disposi l’autoritat judicial
2. A l’efecte del que preveu la lletra a) de l’apartat anterior, es considera domicili mortuori
el lloc on es troba situat el cadàver fins al moment que aquest és conduït a la seva
destinació final, incloses les sales de vetlla.
Article 7. Normativa d’aplicació i harmonització amb aquesta Ordenança
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Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per sistemàtica normativa, incorporen aspectes
de la legislació estatal i autonòmica, s’entén que són automàticament modificats en el
moment en què es produeixi la revisió de l’esmentada legislació. En el supòsit de
modificació de la legislació estatal i autonòmica, continuen essent vigents els preceptes
d’aquesta disposició reglamentària que són compatibles o permeten una interpretació
harmònica amb els nous preceptes de la legislació de referència, mentre no hi hagi
adaptació expressa d’aquesta Ordenança.
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TÍTOL II. DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

CAPÍTOL I. Organització, administració i instal·lacions del cementiri

Secció 1ª. Organització i personal
Article 8. Potestat auto-organitzativa
D’acord amb la potestat auto-organitzativa de l’Ajuntament, la direcció, l’organització i
l’administració del cementiri municipal recauran en el òrgans i serveis que, en cada
moment, determini l’organització política i l’administració executiva municipal.
Article 9. Personal del cementiri
1. D’acord amb l’organigrama funcional i les exigències del principis d’eficàcia i eficiència,
s’adscriuran a aquests serveis el personal adequat i necessari per a desenvolupar, les
funcions següents:
a) Realitzar els treballs d’inhumació, exhumació o trasllat de cadàvers i signar els fulls
d’aquestes operacions una vegada realitzats.
b) Complir i fer complir les ordres i instruccions d’organització i funcionament del
cementiri vigents en cada moment.
c) Exigir als particulars la presentació del rebut de pagament de la taxa municipal per a la
col·locació de la làpida.
d) Impedir l’entrada de vehicles al recinte del cementiri, excepte els dels serveis funeraris.
e) Mantenir el conjunt d’instal·lacions i construccions en perfecte estat de neteja,
conservació i ordre.
f) Impedir l’entrada al cementiri o ordenar-ne la sortida a tota persona o grup que, pel
seus gestos, comportaments o altres motius, pertorbin la tranquil·litat del recinte o alterin
les normes de respecte inherents al lloc.
g) Atendre, amb correcció i diligència, les sol·licituds que els adrecin els visitants del
recinte.
h) Traslladar propostes i suggeriments de millora del servei.
i) Dur a terme aquelles altres que, d’acord amb la direcció i l’organització dels serveis,
se’ls encomani en cada moment.
2. Tot el personal del cementiri, amb independència de la seva vinculació jurídica, tindrà
els mateixos drets i deures, els quals seran regulats pel que disposa aquesta Ordenança i
per les disposicions generals d’aplicació a cada cas. Els acords de condicions de treball
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preveuran les especialitats pròpies i les exigències d’aquests serveis respecte a la
uniformitat i el vestuari i les especials condicions horàries.

Secció 2ª. Règim de funcionament del cementiri
Article 10. Funcions
Correspon al servei gestor, sense perjudici de la forma de gestió del servei funerari, les
funcions següents:
a) Gestionar l’atorgament, la renovació, la transmissió i l’extinció dels títols i drets
funeraris i anotar les incidències en el llibre de registre.
b) Dirigir el personal del cementiri emetent les ordres i instruccions oportunes.
c) Emetre els informes relatius a la gestió, els que els siguin sol·licitats i els que conformin
les certificacions derivades d’aquella.
d) Adoptar les mesures necessàries, en cas de màxima urgència, per al bon
funcionament del cementiri i posar-ho immediatament en coneixement dels òrgans de
govern competents.
e) Realitzar aquelles altres que es determinin pels òrgans de govern municipal o per
precepte legal.
Article 11. Horaris d’obertura
1. El cementiri romandrà obert durant les hores que determini l’òrgan municipal
competent, segons les circumstàncies i èpoques de l’any. L’horari i les variacions que es
disposin tindran àmplia difusió i publicitat perquè tothom en tingui coneixement. L’horari
d’obertura i tancament s’exposarà en lloc visible a l’entrada principal.
2. Les obres i tasques relacionades amb aquestes legalment autoritzades als particulars
s’hauran d’ajustar a l’horari d’obertura al públic .
Article 12. Règim de funcionament
1.No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri municipal.
2. En el cementiri municipal es realitzaran enterraments sense discriminació de cap
mena, per raons de ètnia, religió ni cap altra causa.
3. Les empreses de serveis funeraris o relacionades amb el sector funerari no podran
accedir al recinte del cementiri sense autorització expressa de l’Ajuntament.
4. No es permetrà l’entrada al recinte del cementiri als vehicles de transport, excepte els
dels serveis d’entitats autoritzades de serveis funeraris i els que portin materials de
serveis de construcció, instal·lació i similars autoritzats.
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5. Els propietaris dels vehicles abans esmentats seran responsables dels danys que
aquests puguin causar en l’equipament de cementiri, instal·lacions o sepultures.
6. Queda també prohibida l’entrada d’animals, excepte gossos pigall, i la venda ambulant
al recinte del cementiri.
7. Les persones visitants del cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte
i a tal efecte no es permetrà cap acte que, directa o indirectament, en suposi profanació.
Article 13. Responsabilitats de les persones usuàries
1. Els titulars dels drets funeraris són responsables de la conservació, manteniment i
neteja de la corresponent sepultura, així com de la làpida que instal·lin d’acord amb
aquest reglament.
2. Els titulars dels drets funeraris són responsables dels danys i desperfectes que, com a
conseqüència de la seva acció o omissió del deure descrit anteriorment, puguin causar a
les instal·lacions o construccions del cementiri, com també en els elements accessoris de
les sepultures contigües i a tercers.
3. Si els particulars incompleixen el deure que prescriu aquest article i quan s’apreciï estat
de deteriorament, el gestor del servei requerirà al titular perquè compleixi amb el seu
deure fixant el termini a l’efecte, en cas d’incompliment subsidiàriament s’executarà pel
gestor del servei, a càrrec del titular del dret funerari.
4. L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per robatoris o desperfectes que tercers
puguin ocasionar o cometre a les construccions, instal·lacions i sepultures, fora dels
casos previstos en la legislació vigent.

Secció 3ª. Instal·lacions del cementiri
Article 14. Instal·lacions
El cementiri municipal disposarà de les instal·lacions, dependències i nombre de
sepultures que, en cada moment, determini la legislació vigent sobre policia sanitària
mortuòria. Com a instal·lacions i dependències mínimes disposarà de les següents:
a) Dipòsit de cadàvers
b) Nínxols, columbaris i, si escau, panteons
c)Sector destinat a l’enterrament de restes humanes procedents d’avortaments,
d’intervencions quirúrgiques i de mutilacions
d) Ossera general destinada a recollir restes provinents d’exhumacions
e) Dependències i vestuari del personal
f) Magatzem de materials i estris necessaris per a la feina de funcionament dels
serveis
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Article 15. Nínxols i columbaris
1. S’entén per nínxol la cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més
cadàvers, restes cadavèriques o urnes cineràries, cobert per una llosa o envà.
2. S’entén per columbari la construcció funerària amb nínxols per a rebre les urnes
cineràries.
3. Totes les inhumacions al cementiri municipal s’efectuaran en nínxols o columbaris;
resta prohibida la pràctica en fosses. Seran respectades les tombes existents a la data
d’aprovació d’aquesta Ordenança, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria
primera.
4. El nombre de nínxols i columbaris i els terrenys suficients que permetin la seva
construcció es determinaran d’acord amb la legislació de policia sanitària mortuòria
aplicable.
Article 16. Ossera general
1. L’Ajuntament disposarà en el cementiri d’un recinte adequat per a ossera general, on
s’hi hauran de traslladar les restes que provinguin de sepultures, d’acord amb el que es
disposa en els articles d’aquest Reglament que en fan referència.
2. No podrà reclamar-se sota cap pretext l’exhumació de les restes enterrades a l’ossera
general, llevat que així ho disposi l’autoritat judicial o sanitària.
3. Les restes seran incorporades a l’ossera a l’interior de bosses específiques a tal efecte
amb la identificació del nínxol de procedència i la data del trasllat.
4. Les restes pertanyents a personalitats il·lustres a criteri de la Corporació, no seran
traslladades a l’ossera general si correspongués fer-ho per alguna de les circumstàncies
previstes en aquest Reglament. En aquest cas, l’Ajuntament adoptarà les mesures
necessàries per tal que les esmentades restes romanguin en una sepultura
individualitzada o que en permeti la fàcil identificació.
Article 17. Obres i reformes
1. L’Ajuntament ajustarà les obres i reformes de les construccions i instal·lacions al que
preveu la normativa de policia sanitària mortuòria de caràcter general.

CAPÍTOL II del Registre públic del cementiri municipal
Article 18. Registre públic del cementiri municipal
En el Registre públic del cementiri s’anotaran totes les sepultures i les incidències pròpies
de la seva titularitat.
Article 19. Dades del registre
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El Registre del cementiri contindrà, sobre cadascuna de les sepultures, les dades
següents:
a) Identificació de la sepultura
b) Referència completa de l’acord de l’atorgament del dret funerari
c) Nom, cognoms, domicili, NIF i telèfon de la persona titular de la sepultura
d) Nom, cognoms, domicili, NIF i telèfon de la persona beneficiària designada, si
escau, per la persona titular
e) Successives transmissions per actes “inter vius” o “mortis causa”
f) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom,
cognoms, sexe i data de les actuacions
g) Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o el seu conjunt.
h) La causa de defunció sempre que sigui necessària d’acord amb les
disposicions de caràcter higièniques-sanitàries vigents en cada moment.
Article 20. Canvi de dades en el Registre Públic del cementiri
Qualsevol canvi de dades facilitades per la seva inscripció en el Registre públic del
cementiri municipal haurà de ser comunicat per l’interessat, al servei municipal
corresponent.
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TÍTOL III DEL DRET FUNERARI

CAPÍTOL I De la concessió del dret funerari
Article 21. Disposicions generals
1. El dret funerari es configura com a una concessió de l’ús de la sepultura, per tal de
dipositar-hi cadàvers o restes humanes, quedant exclòs de tota transacció mercantil i
disponibilitat a títol onerós
2. La concessió d’ús d’una determinada sepultura atorga a favor del particular el dret
d’usar aquesta per a la inhumació de la persona titular, i la de les que ell mateix
determini.
3. El dret funerari sobre l’ús de sepultures neix per l’acte de concessió.
4. Correspon a l’Ajuntament o ens a qui autoritzi la facultat de resoldre els expedients
sobre la titularitat i ús dels drets funeraris i totes llurs incidències.
Article 22. Termini de les concessions
1. Les concessions poden ser de curt o llarg termini.
2. Les concessions de llarg termini dels drets funeraris sobre els nínxols tindran una
durada màxima improrrogable de 20 anys. Les concessions de columbaris tindran una
durada màxima i improrrogable de 50 anys.
3. Els enterraments que es facin successivament en el mateix nínxol no alteraran el dret
funerari. Solament en el cas que la inhumació del cadàver es produeixi quan el termini
per a la finalització de la concessió sigui inferior al legalment establert per al trasllat o la
remoció de cadàvers, es prorrogarà el termini de finalització de la concessió fins al
període d’exhumació legalment previst
4. L’Ajuntament posarà a disposició un nombre determinat de nínxols i columbaris, en
funció de les disponibilitats en cada moment, per a l’atorgament de concessió de drets
funeraris de curt termini, de 2 o 5 anys.
5. En el cas de columbaris, la concessió de curt termini pot ser d’un any.
6. Abans de finalitzar el terme de la concessió de curt termini, podrà prorrogar-se, per un
termini únic i igual al de la concessió originària, per 1, 2 o 5 anys, sense que el total de
les concessions de curt termini del dret funerari, incloses les pròrrogues, excedeixi de 10
anys, a petició del titular del dret. Els títols de concessió de curt termini contindran les
dades previstes en l’article 29 d’aquesta Ordenança.
7. Transcorregut el termini de la concessió a curt termini o de la pròrroga reglamentària,
les restes hauran de ser traslladades a la fossa comuna, a un columbari o a un nínxol de
la seva titularitat. Les despeses del trasllat aniran a càrrec del titular.
Article 23. Canvi de règim de concessió de curt a llarg termini
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En qualsevol moment de la vigència de la concessió de curt termini o bé amb antelació a
exhaurir-se, podrà ser adquirida pel seu titular en règim de concessió de llarg termini,
mitjançant el pagament de la quantitat establerta en la tarifa corresponent.
Article 24. Renovació del dret funerari.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès reconeix un dret preferent al titular del dret
funerari sobre la corresponent sepultura o al successor o causa havent de l’anterior titular
d’aquest dret, que permet adquirir de nou el dret funerari referit, sobre la mateixa
sepultura, un cop el dret atorgat ha esgotat el termini de vigència previst en l’article 22.
L’adquisició de nou del dret que s’esmenta en l’anterior paràgraf estarà subjecta a
l’abonament per part de l’interessat, de les tarifes corresponents d’acord amb l’ordenança
fiscal vigent.
Article 25. Atorgament de les concessions
Sense perjudici d’allò establert en l’article anterior, les concessions d’ús de les sepultures
s’atorgaran amb motiu d’enterraments immediats i segons les necessitats i requisits
establerts per l’Ajuntament en cada moment. No s’atorgaran noves concessions de
nínxols per incorporar-hi cendres.
Article 26. Criteris d’adjudicació
Les concessions només podran atorgar-se per a l’enterrament immediat d’un cadàver i
seran adjudicades per ordre rigorós de presentació de sol·licituds. Els interessats podran
escollir entre aquells que quedin lliures dins del mateix bloc, sense que puguin escollir-ne
altres de diferents fins que no s’hagin adjudicat tots els del bloc corresponent.
Article 27. Garantia del dret funerari
El dret funerari es garanteix mitjançant la seva inscripció en el registre públic del cementiri
municipal, i per l’expedició del títol nominatiu de cada sepultura.
Les concessions mantindran la seva vigència mentre no es produeixi alguns dels supòsits
d’extinció previstos en aquest reglament.

CAPÍTOL II. De la titularitat del dret funerari
Article 28. Titularitat del dret funerari
1. El dret funerari podrà ser atorgat i registrat, en les condicions que s’indiquen en
aquest reglament, a nom de les persones físiques o jurídiques següents:
a) A nom personal i individual, que serà el del propi peticionari en nom propi o
representat per qualsevol entitat prestadora de serveis funeraris autoritzada. En el
cas d’existir en les successives transmissions un usdefruit del dret funerari, en el
títol figurarà el nom de la persona usufructuària.
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b) A nom de corporacions, fundacions, entitats o associacions, públiques o
privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes i per a ús exclusiu dels seus
membres.
2. En cap cas podran ser titulars de concessions, o d’altres drets funeraris, les
companyies d’assegurances, de previsió o similars, sense perjudici de les gestions que
desenvolupin en nom i representació dels seus assegurats.
3. En tots els casos, només podrà figurar una sola persona, sigui física o jurídica, com a
titular del dret.
Article 29. Títols de concessió
Les concessions s’acreditaran mitjançant el títol corresponent, que serà expedit per
l’Administració municipal. Els títols de concessió contindran:
a) Identificació de la sepultura
b) Referència completa de l’acord d’adjudicació del dret i el caràcter d’aquest,
incloses les seves pròrrogues
c) Nom, cognom i NIF de la persona titular
d) Designació de les persones beneficiàries “mortis causa” si n’hi ha
e) Nom, cognoms i sexe de les persones, el cadàvers dels quals, o les restes es
refereixin les inhumacions, exhumacions i trasllats i dates de les operacions
f) Declaració, si escau, del caràcter de “provisional” sense perjudici de tercer amb
millor dret
Article 30. Duplicats dels títols funeraris
1. Solament es podran expedir duplicats dels títols atorgats per causa de pèrdua o
robatori. En les sol·licituds, els interessats hauran d’aportar, segons la causa respectiva,
una declaració personal de la pèrdua o una còpia de la denúncia de robatori. Les
resolucions d’expedició del duplicat del títol que s’adoptin contindran la menció expressa
al títol original, el qual quedarà invàlid, i s’inscriuran les oportunes anotacions al llibre de
Registre.
2. L’expedició de duplicat l’haurà de sol·licitar el titular del dret funerari, segons consti en
els registres del gestor del servei, de no ser possible perquè aquell fos difunt, només
podrà sol·licitar-ho qui demostri dret successori respecte d’aquell que consti com a titular,
prèvia tramitació de la transmissió del dret.
3.Totes les despeses aniran a càrrec del sol·licitant d’acord amb l’Ordenança Fiscal
Article 31. Obligacions tributàries
L’atorgament i gaudiment d’un dret funerari portarà implícit el pagament de la taxa o
l’exacció corresponent, quan així ho disposi l’ordenança fiscal municipal vigent.
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CAPÍTOL III. De la transmissió dels drets funeraris
Article 32. Normes generals
1. Els nínxols, els columbaris, els terrenys i qualsevol altre element o instal·lació del
cementiri es consideren béns de domini públic, i per tant fora del comerç, sense que
puguin ser objecte de qualsevol disposició, transacció o negoci jurídic, excepte el que
preveuen els articles següents.
2. Les transmissions previstes en aquesta Ordenança mantindran el contingut i els
terminis del dret del cedent. En cap cas es considerarà la transmissió com a una nova
concessió administrativa, amb les excepcions que preveu l’article 22 respecte a les
inhumacions successives.
3. En tot els casos de transmissió, previstos en aquesta secció, els procediments
administratius exigiran l’acreditació documental del consentiment del titular i el lliurament
previ del títol originari pels sol·licitants. Les resolucions que s’adoptin contindran menció
expressa a la transmissió i anul·lació d’aquest dret i es realitzaran els assentaments
corresponent en el llibre de Registre.
Article 33. Sol·licitud de transmissió
1. L’Ajuntament instrumentarà els procediments necessaris per tal que des de les
dependències de la concessionària dels serveis funeraris, en el moment de la defunció
del titular del dret funerari, es formalitzi la transmissió del títol funerari en favor dels
interessats que s’hi personin.
2. En defecte del compliment del procediment de l’apartat anterior, en el termini de màxim
de dos anys des de la mort de la persona titular del dret funerari, la persona designada
beneficiària, la persona hereva testamentària o aquell a qui correspongui abintestat,
estarà obligada a instar la transmissió a favor propi, compareixent davant l’Ajuntament,
amb el títol corresponent i els restants documents justificatius de la seva pretensió, per
procedir a inscriure el canvi de titularitat.
3. Exhaurit el termini de dos anys sense que s’hagi procedit a sol·licitar la transmissió
s’entendrà que es renúncia al dret a la mateixa, i serà causa d’expedient de caducitat
segons allò que preveu aquest reglament.
Article 34. Transmissió per actes entre vius: donació
1. Els drets funeraris establerts en aquesta Ordenança es podran transmetre per actes
“inter vius”. Aquesta transmissió que només podrà ser de caràcter gratuït i no
condicionada, es podrà fer mitjançant acta davant l’Ajuntament o formalitzada mitjançant
document notarial
2. L’Ordenança fiscal podrà gravar aquest tipus de transmissió amb diferents tarifes en
funció del grau de parentiu existent entre el cedent i cessionari.
3. En tots els casos de transmissió entre vius, si existissin restes a la sepultura motiu de
la cessió, la persona titular cedent podrà sol·licitar prèviament el seu trasllat a d’altres
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sepultures o bé autoritzar el seu trasllat a l’ossera general. En cas contrari s’entendrà que
de comú acord, la cedent i cessionària disposen que aquestes romanguin en la sepultura.
Article 35. Transmissió per causa de mort
Les transmissions mortis causa de drets funeraris podran realitzar-se per qualsevol de
les formes següents:
a)

Designació de beneficiari:

1. La persona titular del dret funerari, en qualsevol moment, podrà designar una persona
beneficiària de la sepultura per a després de la seva mort. A aquests efectes haurà de
comparèixer davant l’Ajuntament i subscriure l’oportuna acta, en la qual es consignaran
les dades de la sepultura, nom, cognoms, NIF i domicili de la persona beneficiària. En la
mateixa acta podrà designar altra persona beneficiària substituta pel cas de premoriència
d’aquell. La compareixença davant l’Ajuntament pot substituir-se amb l’aportació de
document notarial.
2. La designació de persona beneficiària podrà modificar-se quantes vegades desitgi la
persona titular, essent vàlida la última designació efectuada.
3. Aquesta designació no produirà els seus efectes en els supòsits següents:
a) Quan la persona titular del dret funerari el revoqui expressament, mitjançant
compareixença davant l’Ajuntament o en escriptura pública, testament o codicil.
b) Quan la persona titular del dret funerari el llegui a una altra persona.
c) Quan la persona beneficiària, i en el seu cas la substituta, premorin a la titular del dret
funerari. En aquest cas, el dret funerari es transmetrà a favor de les persones hereves de
la titular. En conseqüència, l’òbit de la persona beneficiària anterior al de la titular no
atorga cap dret a les hereves de la beneficiària.
4. El beneficiari adquireix la condició de titular del dret funerari quan justifiqui la defunció
d’aquest, identifiqui la seva personalitat i es tramiti la transmissió del dret. Fins aleshores
el beneficiari no pot gaudir dels drets que atorga el present reglament als titulars dels
drets funeraris.
b)

Successió testamentària:

1. A falta de designació expressa de beneficiari, si del certificat d’últimes voluntats en
resultés l’existència de testament s’obrirà la successió testamentària i d’acord amb les
disposicions de la persona testadora, es durà a terme la transmissió del dret funerari a
favor de la persona hereva designada.
2. Si la persona testadora hagués disposat de la seva herència a favor de diverses
persones, sense fer menció expressa al dret funerari, els drets sobre la sepultura seran
deferits a la persona hereva amb major participació en la massa hereditària o a la
escollida per tots els cohereus
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3. Si no hi ha acord, s’atribuirà la titularitat a aquella de les persones hereves que ho hagi
sol·licitat i que estigui en possessió del títol. Si cap de les persones hereves tingués la
possessió del títol, s’atorgarà la titularitat a la persona de major edat, i si aquesta no
accepta, a la següent per ordre d’edat, i així successivament. Aquesta transmissió
revestirà el caràcter de provisional mentre no recaigui resolució judicial ferma .
c)

Successió “ab intestat”:

En defecte de persona beneficiària designada i de successió testamentària, es transmetrà
el dret funerari per l’ordre de successió que estableix la legislació civil i si existeixen
diverses persones amb dret a la successió, s’observaran les normes de l’article anterior
d)

Dret d’usdefruit

En el cas de successió abintestat es reconeix el dret d’usdefruit a favor del cònjuge vidu,
en els termes de la legislació vigent.
Article 36. Transmissió provisional:
1. Quan no sigui possible dur a terme la transmissió del dret funerari en les formes
establertes en els articles precedents, ja sigui perquè no pugi justificar-se la defunció del
titular, perquè sigui insuficient la documentació que és possible aportar o bé per absència
de persones que hi tinguin dret, es podrà expedir un títol provisional a favor del/la
sol·licitant que ostenta relació d’afinitat demostrable amb el titular que figura en el
document funerari.
2. Es procedirà de la mateixa manera en el supòsits de títols funeraris atorgats amb
anterioritat a aquest reglament, quan la persona posseïdora del títol no té relació de
parentiu amb la persona titular del dret perquè el va rebre per raons de filantropia o
similars.
3. La tramitació de les transmissions que s’efectuïn amb caràcter provisional es realitzarà
mitjançant expedient administratiu que comprendrà la publicació d’ edictes en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina WEB, i en el Butlletí Oficial de la Província, a
càrrec de la persona sol·licitant, perquè en el termini de 20 dies hàbils següents a la
publicació les persones que es considerin amb millor dret s’hi puguin oposar. El gestor del
servei prèvia audiència resoldrà.
4. El títol que s’expedeixi com a resultat d’aquesta transmissió tindrà caràcter provisional
durant quinze anys transcorreguts els quals, excepte en cas de litigi pendent que afecti la
titularitat de la llicència/concessió, el títol esdevindrà definitiu.
5. Els títols que s’expedeixin amb caràcter provisional ho seran sempre se’ns perjudici de
tercers amb millor dret i amb prohibició de tota exhumació posterior de cadàvers o restes
que no siguin del cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals fins al quart grau de
consanguinitat o afinitat, i de persona amb vincles afectius amb el titular provisional. .
6. El títol provisional serà transmissible per causa de mort amb les mateixes particularitats
previstes en aquest reglament que per qualsevol altre títol, amb el benentès que la
persona que succeeix ho fa en idèntiques condicions de provisionalitat pel temps que
manqui fins a la consolidació del dret.
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7. En el cas de transmissions provisionals, quan aparegui una persona reclamant el seu
millor dret, vindrà obligada a demostrar, presentant la documentació acreditativa i fefaent,
el suposat dret. En cas afirmatiu, s’inscriurà el dret funerari objecte de litigi al seu favor,
sense que la titular del dret provisional tingui en cap cas dret a indemnització. En aquest
cas, la persona titular provisional haurà de traslladar el cadàvers o restes l’enterrament
dels quals s’haguessin autoritzat, si així ho sol·licita la nova titular, respectant-se en tot
cas, els terminis legals d’obertura de sepultures.
Article 37. Retrocessions
1. Els drets de concessió de nínxols que no continguin restes podran ser retrocedits pel
seus titulars a l’Ajuntament, mitjançant sol·licitud per escrit de l’abonament dels drets que
fixi l’ordenança fiscal vigent a la data d’inici de l’expedient, en proporció al temps que
manqui per a la finalització de la concessió.
2. En cas d’existència de restes, s’exigirà prèviament que els titulars optin pel trasllat
d’aquests restes a un columbari, a un nínxol de la seva titularitat o a l’ossera general, a
càrrec de la persona sol·licitant de la reversió, i es compensaran les despeses amb
l’abonament dels drets de concessió vigents en l’ordenança fiscal, amb igual criteri
proporcional.

CAPÍTOL IV. De la caducitat i extinció del dret funerari
Article 38. Caducitat i extinció del dret funerari
1. L’extinció del dret funerari tindrà els efectes indicats a l’article 40 d’aquest Reglament.
Comportarà la reversió de la sepultura a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i es
podran concedir novament altres drets sobre aquesta.
2. L’extinció del dret funerari es produirà per les següents causes:
a) pel transcurs del temps de la concessió o de la seva pròrroga.

b) Per renúncia expressa del titular. El titular, els seus hereus i els beneficiaris podran
renunciar al dret funerari per escrit i en qualsevol moment. En el cas d’existir cadàvers o
restes podran ser traslladats a una altre sepultura a càrrec del titular o a l’ossera general.
c) Per caducitat del dret funerari. Es declararà la caducitat en els casos següents:
1. Per impossibilitat sobrevinguda de l’ús privatiu del domini públic per causa no
imputable ni a l’Ajuntament ni al titular del dret.
2. Per abandonament de la sepultura, Es considerarà com a tal l’incompliment,
dins del termini de 6 mesos des de l’enterrament, de les obligacions de col·locar
les làpides en el cas de les concessions de llarg termini i d’un any en el cas de les
concessions de curt termini.
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3. Per falta de pagament dels drets d’atorgament o transmissió dels drets, dins del
termini d’un mes des del requeriment, o per falta de qualsevol altre pagament
previst en l’ordenança fiscal de cementiri, durant dos anys, sense perjudici del
procediment de constrenyiment que es pugui dur a terme.
4. Per declaració d’estat ruïnós de la construcció.
5. Per tàcita renúncia. Tindrà aquesta consideració el transcurs del termini previst
de 2 anys des de la mort del titular sense que els hereus o legataris hagin
sol·licitat la transmissió del dret a favor seu, amb els requisits previstos en el
capítol III del Títol III.
6. Per incompliment greu de qualsevol altra obligació dels titulars dels drets
funeraris prevista en aquesta Ordenança
7. En el cas que cap persona acrediti el seu dret a la transmissió del dret funerari
o no hi hagin persones cridades a la successió, “inter vius” o “mortis causa”,
aquest dret s’entendrà extingit i revertirà al l’Ajuntament.
3. Es podrà rescatar el dret a favor de l’Ajuntament, de manera unilateral, abans del
venciment del termini estipulat, quan ho justifiqui l’interès públic i mitjançant la
corresponent indemnització.
Article 39. Procediment de declaració de la caducitat
1. La declaració de caducitat comportarà la reversió de la sepultura a favor de
l’Ajuntament. La declaració de caducitat requerirà la instrucció de l’expedient administratiu
corresponent.
2. L’interessat podrà sol·licitar la concessió d’un nou dret sobre la mateixa sepultura, previ
abonament de la tarifa corresponent d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent.
3. En cas de declaració de caducitat per falta de pagament de les taxes, els interessats
podran en els supòsits dels apartats 3 i 4 del punt c. de l’article anterior l’interessat podrà
sol·licitar al gestor del servei l’actualització del dret funerari sempre que abonin i posar al
corrent el pagament de les tarifes deixades d’ingressar i que no hagin prescrit.
Article 40. Efectes de la declaració de caducitat
1. La declaració de caducitat del dret funerari comporta la seva extinció i la posterior
reversió a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, no donant lloc a cap mena
d’indemnització per cap concepte.
2 Declarada, si escau, l’extinció del dret funerari s’ordenarà, l’exhumació de les restes
cadavèriques per al seu trasllat a l’ossera general, excepte si les persones interessades
determinen de forma fefaent un altre lloc, llevat d’alló previst a l’article 19.4 (ossera
comuna per al cas de les persones il·lustres).
3. En cap cas, no podran ser reclamades les restes una vegada dipositades a l’ossera
municipal o incinerades.
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4. Les despeses que suposi la reversió d’una sepultura atesa la obligació del
concessionari de deixar-la lliure i vàcua, seran a càrrec seu i l’import es determinarà
d’acord amb l’ordenança fiscal vigent, així com les despeses complementàries de trasllat.
Si no es pot determinar el possible concessionari ni d’altre persona amb dret sobre la
sepultura que es reverteix, les despeses de neteja de la sepultura seran assumides pel
gestor del servei.
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TÍTOL IV
INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS
Article 41. Règim jurídic
1. Les inhumacions, exhumacions, conduccions i trasllats de cadàvers o restes
cadavèriques es regiran per les disposicions de policia sanitària mortuòria vigents i per
allò que preveu aquest reglament.
2. En el cementiri de Sant Quirze del Vallès, la pràctica de qualsevol de les operacions
funeràries esmentades en l’anterior apartat i que es desenvolupen en el present títol, serà
a instància de l’interessat, i executada directament per l’Ajuntament o de l’ens en qui
delegui.
Article 42. Termini per a la inhumació de cadàvers
D’acord amb el Reglament de Policia sanitària mortuòria, no es donarà destinació final a
un cadàver abans del transcurs de 24 h des de la defunció, llevat dels casos que prevegi
el mateix reglament que es procedirà a la inhumació o incineració abans d’aquest termini.
Article 43. Procediment d’inhumació
1. En tota sol·licitud caldrà presentar davant del gestor del servei els documents
següents:
- Títol del dret funerari o sol·licitud de concessió de nova sepultura en cas que
l’interessat no tingui sepultura disponible en el cementiri municipal.
- DNI titular
- Certificat de defunció
- Autorització del jutge competent, en els casos diferents de mort natural
2. En el moment de la presentació del títol, s’identificarà a la persona a nom de la qual
estigui expedit. El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o de
qualsevol persona, s’entendrà atorgat vàlidament pel sol fet de la presentació del títol,
sempre que no existeixi denúncia escrita de robatori, sostracció o pèrdua presentada al
gestor del servei amb 5 dies d’antelació.
3. El gestor del servei, prèvies comprovacions oportunes, expedirà autorització de
inhumació que s’inscriurà en el registre corresponent i en el títol de la concessió. Còpia
d’aquesta autorització es notificarà a la persona encarregada del cementiri per procedir a
la pràctica del servei.
Article 44. Manca de presentació del títol per a inhumació
Si el titular resultés haver mort o no es pogués identificar, caldrà que l’interessat justifiqui
la seva intervenció, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 33.
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Només es podrà autoritzar i executar la inhumació d’un cadàver sense aportació del títol
del dret funerari en els casos següents:
a) Quan és el propi titular qui ho sol·licita, al·legant pèrdua del títol. En aquest cas
s’iniciarà l’expedient per a l’expedició de duplicat.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular del dret funerari, s’autoritzarà la inhumació a
qualsevol persona que comparegui i s’identifiqui.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que tinguin dret
a succeir en el dret funerari.
d) En el supòsit excepcional que el títol no fos presentat i que el cadàver a inhumar no
sigui el del titular del dret, es requerirà la conformitat expressa d’aquest.
En els supòsits b) i c) del punt anterior caldrà que la persona amb dret successor sobre la
concessió insti la transmissió del dret al seu favor en el termini màxim de 2 anys, en cas
contrari s’iniciarà la caducitat del dret d’acord amb el present reglament.
Article 45. Pràctica de la inhumació i reducció de restes
1. No es pot obrir cap sepultura abans del transcurs de 2 anys des de la darrera
inhumació o 5 anys si la defunció es va produir per malaltia infecciosa contagiosa,
excepte autorització de l’alcalde o persona en qui delegui, sens perjudici d’autorització
judicial i d’acord amb la policia sanitària mortuòria.
2. Quan la inhumació s’hagi de practicar en una sepultura que contingui altres cadàvers o
restes cadavèriques, podrà efectuar-se prèviament la seva reducció. Només a petició
expressa del titular o de la persona que tramiti la inhumació, aquesta operació es
practicarà abans de l’acte d’enterrament i en presència del titular o persona en qui
delegui, sempre que les disponibilitats del servei ho permetin.
3. La inhumació i reducció de restes s’executarà per l’Ajuntament o ens en qui delegui.
4. El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura exclusivament estarà limitat
per la seva capacitat respectiva, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes
referida en l’anterior punt.
Article 46. Exhumació de cadàvers i restes
1. L’exhumació haurà de fer-se tenint en compte els terminis assenyalats anteriorment.
2. Quan es sol·liciti exhumació per a la conducció o trasllat d’un cadàver o unes restes
dipositades en una sepultura, el títol de concessió de la qual figuri a nom de difunt, per
autoritzar l’operació s’haurà de tramitar prèviament la transmissió de la titularitat del dret,
en els termes establerts a l’article 33.
3. D’acord amb aquest reglament, l’obertura d’una sepultura sol·licitada pel seu titular,
requerirà autorització expressa de l’òrgan competent i es portarà a terme directament per
l’Ajuntament o ens en qui delegui.
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Article 47. Exhumació, trasllat i posterior inhumació
1. L’exhumació i conducció o trasllat d’un cadàver o d’unes restes per reinhumar-lo en un
altre cementiri o per la seva incineració, requerirà la sol·licitud del titular de la sepultura.
En aquest cas caldrà, l’autorització dels òrgans competents dels Ajuntaments
corresponents i acompanyar l’ autorització del Departament de sanitat i seguretat social
de la Generalitat de Catalunya.
2. En cas que la reinhumació es sol·liciti a una altra sepultura del mateix cementiri
municipal, s’exigirà el consentiment exprés dels titulars d’ambdós drets funeraris.
3. En cas que es sol·liciti dipositar les restes exhumades a l’ossera municipal, caldrà
l’autorització per l’òrgan competent de l’Ajuntament en els termes establerts en aquest
reglament. En cap cas es podran reclamar les restes una vegada dipositades a l’ossera.
4. Les exhumacions ordenades per les autoritats judicials seran autoritzades per l’òrgan
competent municipal, i s’ajustaran als termes del manament judicial. .
Article 48. Trasllat per obres
1. En el cas que fos necessari el trasllat de restes per obres de reparació de sepultures, o
per motiu d’obres de caràcter general al cementiri, l’Ajuntament o ens que gestioni el
servei ho comunicarà a les persones titulars afectades.
2. Sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumacions, el trasllat es farà
a sepultures de caràcter provisional, i es retornaran a les primitives sepultures un cop
acabades les obres. Si no es pogués fer el retorn a la sepultura originària, ja sigui per la
impossibilitat de la reparació o per qualsevol altre motiu, l’Ajuntament facilitarà un altre
nínxol de característiques similars i amb les mateixes condicions concessionals.
3. Aquests trasllats no generaran despeses per a les persones titulars.
Article 49. Les incineracions
La sol·licitud d’incineració serà formulada pels familiars més propers al difunt o en el seu
defecte per una altra persona que justifiqui la seva intervenció.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:
- Document acreditatiu de la voluntat d’incineració del difunt o en el seu defecte dels
familiars més propers.
- Certificat expedit pel metge que hagi atès el difunt on consti la viabilitat de la incineració.
- Certificat de defunció.
- Resolució del jutge manifestant la no oposició a la incineració en cas d’intervenció
judicial.
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TÍTOL V
ORNAMENTACIÓ DE LES SEPULTURES:LÀPIDES
Article 50. Disposicions generals
1. La col·locació i canvi de làpides requerirà el previ abonament de les taxes que
corresponen segons l’ordenança fiscal reguladora.
2. Per resolució d’Alcaldia o regidor/a en qui delegui, podran establir-se criteris
d’uniformitat d’obligat compliment, relatius a tipus de materials, color, dimensions, tipus
de lletra i a la informació que s’hi inscrigui.
3. No es permet la col·locació de làpides desproporcionades, provocatives o de mal gust,
tant pel seu disseny com pel seu text.
Article 51. Obligacions dels titulars del dret funerari
Tant en el cas dels nínxols com dels columbaris, el titular del dret té l’obligació de
col·locar la làpida en la sepultura d’acord amb les normes que s’indiquen en els preceptes
següents, en el termini màxim de 6 mesos en el cas de les concessions de llarg termini, i
d’1 any en el cas de les concessions de curt termini, sense perjudici de l’obligació de
gravar en la llosa de forma immediata a la inhumació, el nom, cognoms de la persona o
persones inhumades i la data d’inhumació.
Article 52 Característiques de les làpides
1. La làpida que es col·locarà haurà de ser sense elements sobreposats només esculpits,
d’un gruix no superior a 2 centímetres i haurà de comptar amb quatre punts o poms en
els quatre vèrtex, per facilitar la seva col·locació i extracció. En la part inferior aquests
poms podran ser gerros d’alumini o d’acer inoxidable.
2. En els nínxols de nova construcció la làpida s’adequarà al sistema de subjecció que la
construcció del nínxol prevegi i quedarà alineada amb la línia de façana, sense que
sobresurti cap cantell de la resta de nínxols.
3. La col·locació de làpides en nínxols haurà de ser de manera que se’n garanteixi la seva
fixació i alhora que permeti un fàcil extracció o retirada per successives inhumacions en el
mateix nínxol. Tot, sens perjudici del compliment de les estipulacions del següent capítol
tercer.
4. No és permesa la col·locació de marbres o lloses al voltant ni en els llindars del nínxol
tapant la paret del bloc o completant l’ornamentació de la sepultura.
Article 53 Emblemes, recordatoris, símbols o epitafis
Qualsevol emblema, recordatori o símbol que es col·loqui en la sepultura podrà
transcriure’s en qualsevol idioma, atenent al degut respecte en el recinte de cementiri,
fent responsable el titular dels danys que es pugui causar a tercers.
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Les obres de reconstrucció, reparació i millora en les sepultures existents, i dels seus
accessoris i elements de decoració, així com la seva neteja seran a càrrec del titular del
respectiu dret funerari que, en serà responsable davant tercers.
Article 54 Responsabilitat del titular i execució subsidiària
1. L’Ajuntament no serà responsable dels robatoris o dels danys que es puguin produir a
les sepultures, làpides, lloses o als seus elements.
2. De les infraccions de les normes establertes en aquest títol serà responsable la
persona titular del dret funerari. L’Ajuntament actuarà subsidiàriament, i a càrrec del titular
del dret funerari, quan els elements instal·lats comportin un risc imminent per a les
persones, en els casos d’incompliment per part del titular no obstant haver estat requerit
per adoptar les mesures escaients, i quan, per raons alienes a l’Ajuntament no s’hagi
pogut practicar fefaentment el requeriment a la persona titular o beneficiària del dret
funerari.
Article 55 Instal·lació de parterres, jardineres i testos
1. Per raons de seguretat, no és permesa la col·locació de testos, jardineres ni gerros en
el nínxols ni en forma de balcó, en volada, ni a peu de terra ocupant la via o carrer del
cementiri.
2. No es podrà col·locar en cap sepultura ni cornises ni elements de volada que avancin
damunt de les vies o carrers del cementiri, tenint en compte allò previst en el present títol.
3. L’Ajuntament o el gestor del servei podrà per raons tècniques o estètiques, a fi de
garantir la uniformitat, acordar la prohibició expressa de determinats elements
ornamentals en les sepultures.
4. En cas de detectar-se jardineres, testos, gerros, lloses o qualsevol altre element
ornamental col·locat infringint les disposicions d’aquest Reglament, es donarà un termini
de 48 hores a l’interessat perquè ho retiri, en cas de no atendre el requeriment a temps,
de no poder determinar el responsable o quan sigui necessari per raons de seguretat,
aquests elements seran retirats pel gestor del servei, a costa de l’interessat.
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TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I De les infraccions
Article 56 Les infraccions
Les infraccions de les prescripcions d’aquesta Ordenança són sancionables de
conformitat amb allò que estableix la Llei de bases de Règim local, el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, i el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat per Decret 297/1997, de 25 de
novembre, i es classifiquen en molt greus, greus i lleus, segons es tipifiquen en els
apartats següents:
1. Infraccions molt greus
a) L’obertura de la sepultura sense autorització judicial o administrativa
b) La inhumació, exhumació o el trasllat de restes sense complir les normes de
caràcter higièniques-sanitàries vigents
c) La retirada, manipulació o danys a les làpides de titularitat aliena a l’autor d’aquest
actes
d) Els actes que suposin profanació
e) La manipulació, alteració o falsedat documental del títols funeraris o d’altres
documents necessaris per a obtenir un dret o benefici funerari
f) La reiteració de dos o més faltes greus en el termini de dos anys.
g) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixen en aquest
Reglament o en altres disposicions legals i reglamentàries que incideixen
supletòriament en la seva regulació, sempre que tingui aquesta qualificació.
2. Infraccions greus
a) La circulació de vehicles no autoritzats pel recinte del cementiri
b) La col·locació, canvi i reparació de làpides per part de la persona titular sense
haver procedit al pagament previ de les taxes municipals.
c) La col·locació de làpides o elements accessoris d’aquestes no permesos quan
envaeixin drets funeraris aliens.
d) La comissió de danys i desperfectes en les instal·lacions del Cementiri, sense
perjudici de la responsabilitat penal o civil, si escau.
e) La falta de pagament de les taxes per l’adjudicació del dret funerari o de les seves
pròrrogues, si escau, i pels drets de transmissió.
f) L’acumulació de rebuts de rebuts impagats de taxes de conservació i manteniment
del cementiri durant dos anys, se’ns perjudici de constituir causa d’extinció del dret
funerari, segons l’article 38.2.c.3., i dels procediments recaptatoris en via
executiva que corresponguin.
g) La reiteració de dos o més faltes lleus en un termini de 6 mesos.
h) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixen en aquesta
Ordenança o bé en altres disposicions legals i reglamentàries que incideixin
supletòriament en la seva regulació, sempre que no sigui qualificat com a molt
greu
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3. Infraccions lleus
a) La manca d’alguns elements principals de la làpida o la instal·lació d’elements
accessoris no permesos.
b) La manca de manteniment dels nínxols o columbaris
c) El comportament per part dels visitants de forma no adequada al recinte
d) La participació en d’altercats i/o discussions entre usuaris o amb el personal del
servei
e) La inobservança de les instruccions del personal del servei.
f) La col·locació de làpides o objectes provocatius o de mal gust, tant pel seu
disseny com pel seu text
g) La realització d’actes greument irreverents o lesius contra la dignitat del lloc, les
persones i els serveis.
h) L’entrada d’animals al recinte del cementiri, a excepció dels gossos pigall
i) La venda ambulant a l’interior del cementiri.
j) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixen en aquest
Reglament o en altres disposicions legals i reglamentàries que incideixin
supletòriament en la seva regulació, sempre que no sigui qualificat com a greu.

CAPÍTOL II. De les sancions
Article 57. Sancions
Les conductes tipificades en l’article anterior seran sancionades amb multa pels imports
següents:
a) Infraccions lleus: multa de 30,00 a 300€
b) Infraccions greus: multa de 300,01 a 600,00€
c) Infraccions molt greus: multa de 601,00 a 900€
Les sancions per infraccions greus i molt greus poden portar aparellada la sanció
accessòria d’extinció del dret funerari en funció de la gravetat de la conducta infractora a
criteri de l’instructor del procediment sancionador.
Totes les sancions per infraccions lleus, greus i molt greus porten aparella la sanció
accessòria de restitució dels desperfectes causats i supletòriament l’abonament del cost
de la restitució en el cas aquesta es realitzi subsidiàriament per l’Ajuntament o per la
persona titular dels drets lesionats.
Article 58. Graduació de les sancions
La quantia de les multes serà graduada en el seu recorregut atenent als danys i perjudicis
causats, el risc creat, la reiteració en la comissió de les conductes antireglamentàries, de
les circumstàncies agreujants o atenuants existents, i de la intencionalitat o grau de
negligència i imprudència del causant.
Article 59. Procediment sancionador
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La imposició de les sancions per la comissió de les infraccions tipificades en aquest
Reglament, s’ajustarà al procediment sancionador regulat pel el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Règim supletori
En tot allò no previst expressament en aquest reglament, s’estarà a allò que disposa el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat per Decret 297/1997, de 25 de
novembre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i la resta de l’ordenament jurídic que li sigui d’aplicació.
Segona. Modificació legislativa
Aquest reglament, en tot allò que es refereix a remissions normatives o terminis, els qual
han estat fixats en atenció a les normes de policia sanitària mortuòria, s’entendrà
automàticament modificat en el cas que ho siguin les normes de referència.
Tercera. Titularitat dels drets funeraris atorgats a una pluralitat d’interessats abans
de la entrada en vigor de la present Ordenança.
L’Ajuntament instrumentarà els procediments necessaris per tal de regularitzar els drets
funeraris atorgats amb anterioritat a la entrada en vigor de la present Ordenança a favor
d’una pluralitat de titulars, als efectes de donar compliment a l’article 28.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.
Els drets funeraris atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament tenen
la condició de concessió administrativa en els termes regulats en aquest reglament, es
respectaran no obstant les especialitats per concepte, titularitat i termini fins al terme
d’aquest.
Segona. Ampliació sol·licitud transmissió dret funerari
Als efectes de sol·licitar la transmissió del dret funerari, els terminis previstos en l’article
33 que haguessin transcorregut a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, s’entendran
prorrogats per un termini de dos anys a partir de l’endemà de la seva entrada en vigor.
Tercera. Arrendaments
En el cas dels arrendaments de drets funeraris, atorgats segons l’Ordenança Municipal
Reguladora dels Serveis de Cementiri i Funeraris vigent fins a la publicació de la present
Ordenança, que s’extingeixin un cop publicada la present Ordenança, no s’atorgaran

28/29

pròrroga dels mateixos i s’oferirà als seus titulars la possibilitat d’adquirir una concessió a
curt o llarg termini.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l’Ordenança Municipal Reguladora dels Serveis de Cementiri i Funeraris
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 31 de maig de 2001, i publicada
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 141, annex II, del dia 13 de juny de
2001.

DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament 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, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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