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Administració Local

2013-09343
Ajuntament de Calafell
Secretaria General

ANUNCI 

El Ple de la corporació celebrat en sessió ordinària el 25 de juliol de 2013, per majoria absoluta dels nombre legal de 
membres: 11 vots a favor, 8 dels membres de CIU, i 3 dels membres del PPC; i 10 vots en contra, 7 dels membres 
del PSC-PM i 3 dels membres d’UAM, acorda:

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS 
MUNICIPALS, REGLAMENT DEL SERVEI I DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM 
DE CONCESSIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS AMB CONSTRUCCIÓ DE TANATORI I OBERTURA DEL PERÍODE 
LICITATORI

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’establiment dels serveis funeraris municipals de Calafell sobre la base de 
la memòria justifi cativa i la documentació annexa.

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el reglament dels serveis funeraris municipals de Calafell.
Respecte del Reglament, publicar aquest acord més el text íntegre del Reglament al tauler d’anuncis de la corporació 
i al Butlletí Ofi cial de la província i al perfi l del contractant. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí 
de la província en què es publica el text íntegre.
Trametre l’acord d’aprovació defi nitiva i la còpia íntegra i fefaent del text defi nitiu del Reglament aprovat a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació defi nitiva. El 
Reglament entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment.

TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el plec de clàusules administratives i tècniques amb la modifi cació de les 
clàusules setzena i vintena proposades pel Director de Serveis Jurídics, Contractació i Compres.
En relació als plecs de clàusules administratives i tècniques, publicar aquest acord més el text íntegre dels plecs al 
perfi l del contractant i una referència al DOGC i al BOPT.

QUART.- Obrir el període licitatori amb l’exposició al públic dels plecs de clàusules administratives i tècniques 
durant el termini de 30 dies hàbils per a la presentació d’ofertes.

CINQUÈ.- DELEGAR la resta de tràmits fi ns l’adjudicació de la concessió a favor de la Junta de Govern Local.

REGLAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS DE CALAFELL

El present reglament ve a regular l’exercici de les competències del Règim Local defi nides a l’article 25.2.j de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 66.3.j del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual es regula el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb el 
Cementiri Municipal, d’acord amb el previst al Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria, i que comprèn la gestió i 
administració del mateix.
Aquest Reglament Municipal queda sotmès normativament a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, 
al Decret 297/1997, pel que s’aprova el reglament de policia sanitària i mortuòria de Catalunya i el Reglament de 
Policia Sanitària i Mortuòria de 20 de juliol de 1974, com a normativa sectorial bàsica aplicable, i amb caràcter 
general, junt amb la legislació sobre règim local, al Decret 179/1995, de 13 de juny, d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals.
Així mateix, pel que fa als aspectes econòmics de la gestió del servei, regirà la corresponent Ordenança Fiscal 
aprovada per l’Ajuntament.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
L’Ajuntament de Calafell aprova el present Reglament a l’empara dels articles 4.1 a) i 25.2 j) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 61 del Reglament de Policia Sanitària i 
Mortuòria de 20 de juliol de 1974, i a l’empara dels articles 8.1.a i 66.3.j del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
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pel qual es regula el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, desenvolupats per la Llei 2/1997, de 
3 d’abril, sobre serveis funeraris i el seu reglament de desenvolupament,a provat pel Decret 297/1997.

Article 2
2.1. El Cementiri i el Tanatori Municipals de Calafell són béns de servei públic que estan subjectes a l’autoritat 
municipal a la que correspon la seva administració, direcció i cura, excepte en allò que sigui competència pròpia 
d’altres autoritats i organismes.
2.2. La jurisdicció de l’Ajuntament de Calafell s’estén tant al cementiri actual com als que eventualment puguin 
existir en un futur.

Article 3
Corresponen a l’Ajuntament les competències següents:
a) L’organització, la cura i el condicionament dels cementiris, i de les construccions funeràries, de serveis i 

instal·lacions, inclòs el tanatori municipal.
b) L’atorgament de les concessions demanials i el reconeixement de drets funeraris de qualsevol classe.
c) L’autorització als particulars per tal de realitzar en els cementiris les obres o les instal.lacions que els siguin 

pròpies, a més de llur direcció i inspecció.
d) L’autorització de les inhumacions, les exhumacions i els trasllats de cadàvers i restes que pretenguin realitzar-se 

en els cementiris municipals, així com la recepció de restes o cendres i la prestació de serveis complementaris.
e) La percepció de drets, taxes i preus públics que legalment s’estableixin.
f) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques vigents o que es dictin en el futur.

Article 4
4.1. Els serveis funeraris comprenen les prestacions següents:

a) Informar i assessorar sobre el contingut, les condicions i l’abast dels serveis.
b) Subministrar els fèretres i urnes cineràries i de restes, si s’escau.
c) Realitzar les pràctiques de tanatopràxia.
d) Traslladar els cadàvers o les restes cadavèriques des del domicili mortuori fi ns al lloc d’inhumació o 

incineració. Els tanatoris i sales de vetlla tenen la consideració de domicili mortuori.
e) Gestionar els tràmits administratius preceptius per a tot el procés fi ns a l’enterrament o la incineració, de 

conformitat amb la normativa aplicable, i per a la inscripció de la defunció en el Registre civil.
f) Prestar els serveis de tanatori.
g) Preparar els actes i serveis rituals, civils o religiosos.
h) Facilitar a les persones responsables dels cementiris municipals les dades sobre la identitat dels cadàvers i 

les restes cadavèriques.
i) Col·laborar, quan s’escaigui, amb el personal dels cementiris en les operacions d’inhumació.
j) Subministrar recordatoris, rams, corones de fl ors i altres objectes propis del ritual funerari, quan ho sol·licitin 

les persones afectades.
k) Prestar tots els altres serveis relacionats amb els anteriors.

4.2. Els serveis funeraris municipals poden prestar-se per mitjà de qualsevol de les formes de gestió directa o 
indirecta, previstes a la legislació vigent.

Article 5
No es poden efectuar enterraments fora del recinte dels cementiris sense autorització expressa de les autoritats 
competents.

Article 6
Els serveis funeraris municipals, i en concret en els cementiris municipals s’han de realitzar els enterraments sense 
discriminació de cap mena per raons de raça, religió, ni per cap altra causa.

Article 7
Els ritus funeraris es practiquen sobre cada sepultura, d’acord amb allò que disposi la persona difunta o amb allò 
que determini la família.

Article 8
A cada cementiri hi ha d’haver un registre públic de totes les sepultures i les operacions que s’hi realitzin, així com 
de les incidències pròpies de la seva titularitat.
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Article 9
El registre públic de cada cementiri comprén els llibres següents:
a) De sepultures i parcel·les.
b) D’inhumacions.
c) D’exhumacions i trasllats.
d) Serveis funeraris prestats (sala de vetlles).
e) Els talonaris i auxiliars que siguin necessaris per a la bona administració.

Article 10
10.1. En la prestació dels serveis funeraris, s’hauran de garantir, en tot moment, els drets següents:

a) Rebre els serveis en condicions de respecte a la intimitat, a la dignitat, a les conviccions religioses, 
fi losòfi ques o culturals i al dolor de les persones afectades.

b) Respecte als cadàvers i a les restes cadavèriques.
c) Tenir accés al servei en condicions bàsiques d’igualtat, de manera que la manca de recursos econòmics no 

pugui constituir un impediment.
d) Poder escollir lliurement la companyia funerària, llevat en els casos dels serveis gratuïts.
e) Rebre l’assessorament imprescindible per a garantir el procés correcte fi ns a la inhumació o incineració del 

cadàver. Aquest assessorament, en tot cas, ha d’incloure la informació sobre els tràmits legals a seguir i les 
pràctiques sanitàries exigibles segons la normativa de policia sanitària mortuòria.

f) Rebre una completa informació sobre les característiques i els preus dels serveis recollits en el catàleg, el 
qual haurà d’estar, en tot moment, a disposició dels usuaris.

g) Tenir la garantia que els serveis es mantenen en les condicions sanitàries que requereixen.
h) Tenir la garantia de la continuïtat de les prestacions.
i) Rebre un pressupost per escrit, previ i vinculant, dels serveis seleccionats.
j) Rebre una factura, en la qual constin de manera clara i desglossada els serveis prestats per l’empresa 

funerària.
k) La resta de drets recollits en l’Estatut dels consumidors, aprovat per la Llei 3/1993, de 5 de març, i d’altra 

normativa que hi sigui aplicable.
10.2. Les reclamacions, tant escrites com verbals s’han de traslladar a l’òrgan competent per a la seva resolució.

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ

Article 11
L’administració del cementiri i del tanatori està a càrrec de l’òrgan administratiu que determini l’estructura orgànica 
de l’Ajuntament.

Article 12
La unitat administrativa, sens perjudici de la gestió directa o indirecta del servei, ostenta les competències següents:
a) Gestionar i expedir els permisos d’inhumacions, exhumacions i trasllats.
b) Portar el llibre-registre d’enterraments i el llibre registre de nínxols i sepultures.
c) Practicar els assentaments corresponents i anotar-ne les transmissions i incidències d’acord amb els decrets 

municipals corresponents.
d) Formular a l’Ajuntament les propostes necessàries en relació a aquelles qüestions que es considerin oportunes 

per la bona gestió del servei.
e) Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis funeraris dels cementiris o del tanatori que no estigui 

expressament atribuida a un altre òrgan municipal.

TÍTOL III. ORDRE I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI

Article 13
Els visitants dels cementiris s’han de comportar amb el respecte adequat al recinte i a tal efecte no es permet cap 
acte que, directament o indirectament, en suposi profanació, donant-ne compte a l’autoritat competent per a la 
sanció que procedís.

Article 14
No s’autoritza la venda ambulant a l’interior dels cementiris, ni es poden concedir parades ni autoritzacions per al 
comerç o propaganda, encara que fossin d’objectes adequats a la seva decoració i ornamentació.
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Article 15
Els horaris de visites al cementiri, d’enterraments i altres serveis són els que, per a cada època, determini l’Alcaldia, 
i han d’estar exposat de forma visible.

Article 16
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.

Article 17
17.1. Ni l’Ajuntament ni cap dels seus òrgans o personal assumeix cap responsabilitat respecte a robatoris o 
desperfectes que puguin cometre’s per terceres persones a les sepultures i objectes que es col·loquin en els 
cementiris, fora dels casos previstos en la legislació vigent.
17.2. Així mateix, el personal dels cementiris no es fa responsable de la ruptura, en el moment d’obrir un nínxol, de 
les làpides col·locades per particulars.

Article 18
18.1. Els epitafi s, els recordatoris, els emblemes i els símbols poden transcriure’s en qualsevol idioma, amb el degut 
respecte al recinte i a la legalitat. 
18.2. El titular del dret funerari es fa responsable en cas que la inscripció pugui lesionar drets de tercers.

Article 19
En els nínxols on manqui la làpida, l’òrgan competent inscriurà en el tempanell o llosa, el nom i cognoms del cadàver 
de l’última persona inhumada o del seu titular.

Article 20
No es pot introduir ni extreure dels cementiris cap objecte sense el permís corresponent.

Article 21
L’obtenció de fotografi es, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes generals o parcials dels cementiris requereix 
una autorització especial de l’Ajuntament.

Article 22
22.1. Els òrgans municipals competents tenen cura de la conservació i la neteja generals del cementiri. 
22.2. La neteja i la conservació de les sepultures i dels objectes i instal·lacions està a càrrec dels particulars.
Les sepultures seran agençades pels titulars del dret funerari o per persones delegades dels mateixos, no permetent-
se la col·locació de gerros, jardineres, testos o d’elements decoratius que no estiguin subjectes o adossats als 
marcs dels nínxols i havent de deixar en condicions de neteja l’espai frontal del nínxol, una vegada efectuades les 
operacions d’agençament i abocant al lloc assenyalat a l’efecte les fl ors, fulles i objectes inservibles. 
En atenció a la celebració de festivitats especials (Dia del Pare, Dia de la Mare, Tots Sants...) es permetrà posar 
a terra centres de fl ors naturals per un període màxim de 4 dies sempre que no portin gerros, testos, jardineres ni 
qualsevol tipus de contenidors. 
22.3. El manteniment del bon estat de les làpides incumbirà als titulars del dret funerari i l’Administració municipal 
podrà disposar la retirada de totes les que apareguin deteriorades o mancats de conservació, si, requerit el titular, 
deixa transcórrer dos mesos sense solucionar les defi ciències, procedint a la seva destrucció.
22.4. En cas que els particulars incompleixin el deure de neteja i conservació de les sepultures, i quan s’apreciï 
estat de deteriorament, l’Ajuntament ha de requerir a la persona titular afectat per a què ho faci i si aquest no ho 
realitzés en el termini assenyalat, l’Ajuntament pot realitzar-ho de forma subsidiària amb càrrec a la persona titular 
del dret funerari.

TÍTOL IV. DEL PERSONAL DEL CEMENTIRI

Article 23
23.1. El personal del cementiri està integrat pels empleats i empleades que s’estimi oportú.
23.2. Aquestes persones poden ser personal funcionari o laboral contractat en els termes legalment establerts. 
23.3. Els seus drets i deures es regulen per allò que es disposa en aquest reglament i en les disposicions generals 
d’aplicació en cada cas.
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Article 24
El personal del cementiri ha d’usar l’uniforme que aprovi l’Ajuntament i només pot ser utilitzat durant el servei.

Article 25
El personal del cementiri ha de realitzar l’horari que determini l’órgan competent de l’Ajuntament, d’acord amb les 
necessitats del servei.

Article 26
El personal realitza els treballs i les funcions que li pertoquin i soluciona, dins de les seves possibilitats, les sol·licituds 
i les queixes que se li formulin i ha de tractar al públic amb la consideració i deferència oportunes.

Article 27
La cura i la vigilància del cementiri està encomenada al personal designat per l’Ajuntament o, en el seu cas, a 
l’empresa que resulti adjudicatària del servei.

Article 28
Són funcions del personal:
a) Obrir i tancar les portes del cementiri a l’hora que sigui assenyalada per l’Ajuntament.
b) Fer-se càrrec de les llicències d’enterrament.
c) Signar les paperetes d’enterrament i retornar-les conjuntament amb les llicències esmentades a l’apartat anterior, 

a l’Ajuntament.
d) Arxivar la documentació que rebi.
e) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observi a l’òrgan responsable de l’Ajuntament.
f) Complir les ordres que rebi de l’esmentat òrgan responsable de l’Ajuntament pel què fa a l’ordre i l’organització 

dels serveis del cementiri.
g) Impedir l’entrada o la sortida del cementiri de restes mortals i/o objectes, si no es disposa de la corresponent 

autorització.
h) Impedir l’entrada al cementiri de gossos i altres animals. 
i) Exigir als particulars la presentació de la llicència municipal per a la realització de qualsevol obra o instal·lació.
j) Disposar la realització de les inhumacions, els trasllats i d’altres serveis, una vegada s’hagi presentat la 

documentació necessària, i vigilar, romanent al peu de la sepultura, que es realitzin degudament fi ns a la 
fi nalització.

k) Tenir cura que totes les instal·lacions i les construccions es trobin sempre en perfecte estat de netedat, conservació 
i ordre.

l) Impedir rigurosament l’entrada al cementiri de tota persona o grup que pels seus gestos, comportament o altres 
motius ostentibles, puguin pertorbar la tranquil·litat del recinte o alterar les normes de respecte inherents a aquest 
lloc.

m) Impedir l’entrada al recinte del cementiri de vehicles no autoritzats i vetllar perquè aquests estacionin a les zones 
expressament autoritzades.

Article 29
29.1. Correspon al personal dels cementiris la realització dels treballs materials que siguin necessaris, tals com 
les operacions ordinàries d’enterraments, exhumacions, trasllats i similars, i la col·locació de làpides, així com tots 
aquells que siguin disposats en el seu moment.
29.2. Els treballs d’execució funerària seran prioritaris respectes dels de manteniment.

Article 30
El personal del cementiri ha d’estar dotat de tot el material protector necessari per a realitzar aquest tipus de treballs.

TÍTOL V. DE LES INSTAL·LACIONS

Article 31
31.1. D’acord amb allò que disposa la normativa sobre policia sanitària mortuòria, el cementiri municipal ha de 
disposar, com a mínim, de les següents instal.lacions:

a) Un local destinat a dipòsit públic de cadàvers dotat de la ventilació necessària i amb els requisits sanitaris 
legalment establerts.
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b) Un número de sepultures buides adequades al cens de la població del municipi.
c) Un sector destinat a l’enterrament de restes humanes procedents d’avortaments, d’intervencions 

quirúrgiques i de mutilacions i de criatures avortives.
d) Instal·lacions d’aigua i serveis higiènics.

31.2. Al cementiri s’ha d’habilitar un o diversos llocs destinats a ossera general per recollir les restes resultants de 
la neteja i desallotjament de nínxols o sepultures.
31.3. En cap cas es poden reclamar les restes una vegada dispositades en les osseres. Es podran emportar 
restes de la ossera amb fi nalitats pedagògiques, mitjançant l’autorització escrita de l’Ajuntament, el qual no podrà 
concedir-la si la persona interessada no compta prèviament amb la petició escrita del centre en què realitza els seus 
estudis i, si fos necessari, del departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

TÍTOL VI. DRET FUNERARI

Article 32
32.1. El dret funerari sobre l’ús de nínxols, sepultures i osseres neix per l’acte de concessió i el pagament de la tarifa 
establerta en la corresponent Ordenança fi scal. 
32.2. La concessió de l’ús de nínxols i sepultures atorga el dret al dipòsit de cadàvers i restes, mentre la concessió 
de l’ús d’osseres només permet el dipòsit de restes.

Article 33
L’Ajuntament reconeix a favor dels particulars el dret d’usar una determinada sepultura, en el lloc que a tal efecte li 
sigui assignada, per a la inhumació de la persona titular en el seu dia, la dels seus familiars i la de les persones amb 
les qui l’uneix una especial relació d’afecte o raó de fi lantropia.

Article 34
El dret funerari reconegut es limita a l’ús de les sepultures i està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a 
títol onerós, i queda subjecte a les regulacions del present reglament i a les seves modifi cacions.

Article 35
35.1. El dret funerari sobre tota classe de sepultures resta garantit mitjançant la seva inscripció en el Llibre Registre 
del Cementiri, i per l’expedició del títol nominatiu per cada sepultura. 
35.2. Quan es tracti de sepultures de construcció particular, el títol és lliurat a partir de l’acte d’edifi cació.

Article 36
El Llibre-Registre general de sepultures i parcel·les, ha de contenir, referent a cadascuna d’elles, les dades següents:
a) Identifi cació de la sepultura amb indicació del nombre de departaments de què consta.
b) Data de la concessió, i per a les parcel·les, a més a més, la d’alta d’obres de construcció de la sepultura particular.
c) Nom, NIF i domicili de la persona titular de la sepultura.
d) Nom, NIF i domicili de la persona benefi ciària designada, en el seu cas, per la persona titular.
e) Successives transmissions per actes intervius o mortis causa.
f) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, cognoms, sexe i data de les 

actuacions.
g) Particulars d’ornamentació com làpides, parterres, etc.
h) Limitacions, prohibicions i clausura.
i) Venciments i pagaments de drets i taxes, i taxes periòdiques.
j) Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o el seu conjunt.

Article 37
El títol del dret funerari conté les següents dades:
a) Identifi cació de la sepultura.
b) Drets inicials satisfets.
c) Data de l’adjudicació, caràcter d’aquesta i nombre de departaments dels què consta; per a les parcel·les, la de 

l’alta de les obres de construcció de la sepultura.
d) Nom de la persona titular.
e) Designació de la persona benefi ciària mortis causa, si la persona titular no interessés el secret de nomenament.
f) Nom, cognoms i sexe de les persones, als cadàvers de les quals, o les restes, es refereixin les inhumacions, 

exhumacions i trasllats i data de tals operacions.
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g) Limitacions, prohibicions i clausura, si s’escau.
h) Drets satisfets per a la conservació de cementiris o la seva redempció, si s’escau.
i) Declaració, en el seu cas, de la provisionalitat sense perjudici de tercer de millor dret del títol expedit.
j) Nom de la persona usufructuària si procedís.

Article 38
El títol representatiu del dret funerari a lloguer ha de contenir els apartats a), c), d) i f) de l’article 37 anterior, a més 
de les anualitats satisfetes, el seu venciment i successives renovacions.

Article 39
El dret funerari es pot registrar:
a) A nom personal i individual, que serà del propi peticionari. En cas d’existir en les successives transmissions el 

llegat d’úsdefruit, el títol fi gurarà a nom de l’usufructuari.
b) A nom de comunitats religioses o establiments benèfi cs o hospitalaris reconeguts com a tals per l’Administració, 

per a ús exclusiu dels seus membres i dels asilats i acollits.
c) A nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constituïdes, de tipus social o benèfi c, per a ús exclusiu 

dels seus membres.
d) A nom d’ambdós cònjuges o unions de fets, en el moment de la primera adquisició.

Article 40
40.1. En cap cas pot registrar-se el dret funerari a nom de societats d’assegurances, de previsió o qualsevol altra 
similar que, exclusivament com a complement d’altres riscs, garanteixen als seus afi liats el dret a sepultures per al 
dia del seu òbit.
40.2. Les esmentades societats només poden obligar-se a proporcionar a l’assegurat el capital necessari per 
obtenir-la.
40.3. El nombre màxim de concessions i arrendaments que simultàniament cada titular pot disposar és de cinc, 
llevat dels supòsits excepcionals i degudament motivats, que pugui atorgar la Junta de Govern Local.

Article 41
41.1. Les adjudicacions de drets funeraris sobre sepultures poden ser per concessió o per lloguer.
41.2. En tot cas s’atorguen amb motiu d’enterraments immediats, excepte els casos que determini l’Ajuntament.

Article 42
42.1. Les concessions s’atorguen pel termini màxim de cinquanta anys, a la fi nalització de les quals poden ser 
renovades per un altre període no superior al màxim autoritzat i a favor del mateix titular de l’adjudicació o dels seus 
hereus o drethavents.
42.2. La concessió sobre sepultures de construcció particular té una durada màxima de noranta-nou anys.

Article 43
43.1. Expirat el termini de cinquanta anys de la concessió es requerirà al titular, en el domicili que consti en el Llibre 
del registre de sepultures, per tal què procedeixi al trasllat de les restes a les osseres a tal fi  establertes o bé que 
aboni els drets de la nova adjudicació.
43.2. El mateix procediment se seguirà quan es compleixi el termini de la concessió d’ús sobre sepultures de 
construcció particular. Les construccions realitzades revertiran a l’Ajuntament.

Article 44
Les adjudicacions en règim de lloguer s’atorguen per un període de cinc anys.

Article 45
45.1. Abans de fi nir el període de l’adjudicació per lloguer, pot atorgar-se una pròrroga a petició del titular o dels 
hereus o causahavents, o de qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, 
les restes de les quals estiguin inhumades en la sepultura de què es tracti.
45.2. Cadascuna de les pròrrogues té una durada no inferior a un any, ni superior a cinc.

Article 46
Els titulars d’un nínxol de lloguer poden adquirir-lo mitjançant el pagament de la quantitat establerta en la corresponent 
ordenança fi scal.
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Article 47
47.1. En els casos d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en una sepultura, l’Ajuntament pot facilitar, si s’escau, 
als cementiris municipals, un nínxol de concessió de lloguer provisional, pel temps indispensable fi ns que sigui 
possible el trasllat del cadàver a la sepultura on originàriament s’hauria inhumat en el cas de no existir l’esmentat 
impediment.
47.2. Aquesta impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en una sepultura pot ser deguda als següents motius:

a) No haver transcorregut el període mínim des del darrer enterrament que s’hi hagi efectuat.
b) Tot i haver transcorregut el període mínim, el cadàver del darrer enterrament encara no s’ha descomposat.

47.3. Transcorregut el termini indicat i sense causes que justifi quin la pròrroga es traslladarà d’ofi ci el cadàver o 
despulles a la primera sepultura, essent el cost del trasllat a càrrec de l’interessat.
47.4. L’adquisició temporal a què es refereix l’article 46 anterior no pot ser aplicada a les adjudicades per lloguer 
efectuades amb caràcter provisional.

Article 48
Les osseres individualitzades concedides a particulars posseïdors del dret funerari sobre alguna sepultura es 
consideren com a part integrant de l’esmentada sepultura.

TÍTOL VII. CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI

Article 49
49.1. El titular del dret funerari en qualsevol moment pot designar un benefi ciari per a després de la seva mort, 
compareixent davant l’Ajuntament per subscriure l’oportuna acta on es consignaran les dades de la sepultura, nom, 
cognoms, domicili del benefi ciari i data del document. En la mateixa acta també pot designar un benefeciari substitut 
per al cas de premorir aquell. 
49.2. Pot substituir-se la compareixença amb un document notarial o per un altre instrument degudament reconegut.

Article 50
En el cas de drets funeraris adquirits a nom d’un cònjuge o una parella de fet, el supervivent s’entén benefi ciari del 
que mori abans. Aquest supervivent, al seu torn, pot nomenar un nou benefi ciari, si no ho haguessin fet conjuntament 
amb anterioritat per a després de l’òbit d’ambdós.

Article 51
La designació de benefi ciari d’un panteó o capella, pot fer-se per cada departament; fora d’aquest cas el benefi ci 
tan sols pot recaure en una sola persona o qualsevol col·lectivitat o entitat esmentades en els apartats b) i c) del 
l’article 39.

Article 52
52.1. La designació de benefi ciari pot ser canviada totes les vegades que desitgi el titular, essent vàlida l’última 
designació efectuada davant de l’òrgan corresponent, sense perjudici de clàusula testamentària posterior, sempre 
que sigui expressa.
52.2. Igual designació poden realitzar els nous titulars per transmissió o cessió en qualsevol de les formes que 
s’estableixin.

Article 53
53.1. A la mort del titular del dret funerari el benefi ciari designat, els hereus testamentaris o aquells a qui correspongui 
ab intestato estan obligats a traspassar-lo a favor propi compareixent davant l’Ajuntament amb el títol corresponent 
i els restants documents justifi catius de la transmissió.
53.2. Transcorregut el termini de cinc anys des de l’òbit del titular del dret funerari sense haver-se sol·licitat la 
transmissió, poden imposar-se les següents limitacions:
1) No autoritzar el trasllat de restes.
2) No concessió de lloguers provisionals.
3) Autoritzar-se la inhumació sempre que en el mateix moment s’efectuï la transmissio del dret funerari.

Article 54
Estan obligats, igualment, a sol·licitar el traspàs en el termini de cinc anys, els posseïdors de títols que no haguessin 
sol·licitat el canvi de nom de conformitat amb aquest reglament.
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Article 55
Quan el titular d’un dret funerari hagués designat benefi ciari, justifi cada per aquest la defunció de titular i identifi cada 
la seva personalitat, s’executarà la transmissió, amb lliurament de nou títol i la seva consignació en el Llibre-Registre.

Article 56
S’entén que no existeix benefi ciari designat quan hagués fi nat amb anterioritat al titular. En el cas d’haver ocorregut 
l’òbit del benefi ciari amb posterioritat, el dret adquirit es defereix a favor dels seus hereus en la forma que s’estableix 
en els articles següents.

TÍTOL VIII. TRANSMISSIONS MORTIS CAUSA

Article 57
A falta de benefi ciari, si del certifi cat del Registre d’Últimes voluntats en resultés l’existència de testament, s’obrirà 
la successió testamentària i, d’acord amb les disposicions del testador, es durà a terme la transmissió a favor de 
l’hereu designat.

Article 58
58.1. Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor d’uns quants hereus, els drets sobre sepultures 
construïdes per l’Ajuntament seran deferits als qui d’entre ells designi per majoria de participació en l’herència.
58.2. En el cas de no aconseguir-se la designació s’atribuirà la titularitat, amb caràcter provisional, a aquell dels 
hereus que ho hagi sol·licitat i que estigui en possessió del títol.

Article 59
59.1. La transmissió d’una sepultura de construcció particular es porta a compliment inscrivint el dret a favor del 
benefi ciari o hereu designat.
59.2. En els cas de no existir benefi ciari o acord per a la designació d’un sol continuador del dret, es pot dividir la 
sepultura en parts, tantes com departaments individualitzats existissin, i correspon als cohereus, l’assignació de 
cada un dels departaments de la manera que estimin convenient. Les instal·lacions comunes queden en condomini 
de tots els nous titulars, els quals tenen l’obligació d’assumir les despeses que afectin tota la sepultura.
59.3. Amb independència dels pagaments individualitzats corresponents als titulars de cada un dels departaments, 
i als efectes de l’obligació a la qual es refereix l’apartat 59.2 anterior, haurà de fer-la efectiva aquell dels cohereus 
que sol·liciti l’obertura d’un departament per dur a efecte qualsevol inhumació o exhumació, la transmissió del dret 
funerari o en autoritzar-se qualsevol llicència a petició de part.
59.4. Per a la tramitació de títols funeraris corresponent a cadascun dels departaments als quals es fa referència 
en el punt segon del present article, cal que s’inclogui dintre els documents que acompanyin la sol·licitud, còpia de 
l’acord pres per a l’assignació esmentada i de les condicions, si n’hi hagués, en les què podran limitar-se les futures 
transmissions en el mateix nombre de drets funeraris sol·licitats per als diversos departaments.

Article 60
En aquelles sepultures dividides per departaments seran facilitats els títols corresponents a cadascun dels titulars 
del dret funerari, amb especifi cació del departament individualitzat que li hagi estat assignat. Un d’aquells titulars, 
el designat per majoria, representarà davant l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi, els representants i el seu domicili 
serà registrat a efectes de notifi cacions i fi scals.

Article 61
El titular de cada departament no té més limitacions que les assenyalades a les ordenances vigents, i aquelles 
altres que poguessin haver estat acordades en el moment de la divisió de la sepultura en departaments 
individualitzats.

Article 62
Si morís un dels titulars d’un departament sense designació de benefi ciari o bé que aquest l’hagués premort i sense 
hereus que siguin el cònjuge supervivent o ascendents o descendents directes o un altre dels titulars que continués 
el dret, aquest acreixerà al titular que entre els restants es designi. En cas de no existir acord, restarà clausurat el 
departament mentre es mantingui tal situació acreixent provisionalment i a efectes fi scals als altres titulars solament 
la part indivisa de les instal·lacions.
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Article 63
El llegat d’úsdefruit de tota classe de sepultures disposat en acta administrativa, o per designació de benefi ciari, o 
per testament, defi nirà la titularitat de la sepultura a favor de l’al·ludit usufructuari, i es cancel·larà a la seva mort, en 
què es consolidarà amb la nua propietat.

Article 64
A falta de benefi ciari designat i de successió testamentària, es transmetrà el dret funerari per l’ordre de successió 
establert per la llei civil, i si existissin diverses persones cridades ab instestato, s’observaran les normes dels articles 
anteriors, segons sigui de construcció municipal o particular la sepultura de què es tracti.

Article 65
En el cas de ab intestato es reconeix el dret d’úsdefruit a favor de cònjuge vidu, mentre visqui i no contregui segones 
núpcies. Finat el dit cònjuge o justifi cades les seves núpcies posteriors, es consolidarà en la nua propietat.

TÍTOL IX. TRANSMISSIONS INTER VIUS

Article 66
S’estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures, per actes inter vius a favor de parents del 
titular en línia directa i col·lateral fi ns al quart grau, ambdues per consanguinitat, i fi ns al segon grau per afi nitat i de 
cònjuges i de persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima de dos anys amb el titular immediatament 
anterior a la transmissió; i les que es defereixen a favor d’hospitals, entitats benèfi ques o religioses amb personalitat 
jurídica segons les lleis.

Article 67
67.1. Les sepultures que no continguin cadàvers, ni restes, poden ésser revertides pels seus titulars a l’Ajuntament, 
sempre que no la posseeixin amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a cada cas assenyali 
l’ordenança fi scal.
67.2. En cas d’existir restes, poden ser traslladades a una altra sepultura, a càrrec del titular.

TÍTOL X. MODIFICACIÓ DEL DRET FUNERARI

Article 68
La transmissió, rectifi cació, modifi cació o alteració del dret funerari serà declarada a sol·licitud de l’interessat o 
d’ofi ci en expedient administratiu, en el qual es practicarà la prova i s’aportarà la documentació necessària per 
justifi car els seus extrems i el títol del dret funerari, excepte en el cas de pèrdua, sense que sigui obstacle per 
al desenvolupament de l’expedient, la negativa de lliurament del títol quan el que insta l’expedient no en sigui 
posseïdor.

Article 69
Durant la tramitació d’un expedient de traspàs, serà discrecional la suspensió de les operacions en la sepultura, 
ateses les circumstàncies de cada cas, suspensió que restarà sense efecte en expedir-se el nou títol. Malgrat la 
suspensió decretada es podran autoritzar les operacions de caràcter urgent deixant-ne constància en l’expedient.

Article 70
70.1. En qualsevol règim transmissor que se segueixi una vegada designat nou titular, la resta serà invitada, amb 
anterioritat a l’expedició del nou títol, al trasllat de les restes de familiars amb qui els uneixi un parentiu més pròxim 
que el del nou titular.
70.2. La resta de cohereus podrà sol·licitar l’adjudicació d’una sepultura per tal de procedir al trasllat de les restes 
de familiars esmentats en el paràgraf 70.1 anterior, que l’Ajuntament concedirà segons les disponibilitat de cada 
cementiri.

Article 71
71.1. Quan per l’ús o qualsevol altre motiu, un títol sofrís deteriorament, es podrà canviar per un altre d’igual a nom 
del mateix titular.
71.2. La sostracció o pèrdua d’un títol donarà dret a l’expedició d’un duplicat a favor del titular. 
71.3. En ambdós casos s’hauran d’abonar prèviament els drets establerts a l’ordenança fi scal. 
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Article 72
Els errors de noms, cognoms, o qualsevol altre en els títols, es corregiran a instància del titular, prèvia justifi cació i 
comprovació.

Article 73
Les clàusules limitatives d’una sepultura, la seva variació o anul·lació s’acordaran a sol·licitud del titular i 
s’inscriurà en el Llibre-Registre, fi txer de sepultures i títol corresponent i quedaran fermes i defi nitives a la seva 
defunció.

Article 74
La denúncia de sostracció o pèrdua del títol de dret funerari, presentada per escrit al registre general amb sol·licitud 
d’expedició d’un duplicat, donarà lloc a la suspensió immediata de les operacions en la sepultura i a la incoació 
d’expedient declaratiu de l’anul·lació del títol i expedició del que el substitueixi, amb la publicació prèvia de l’existència 
de l’esmentat expedient en el Butlletí Ofi cial de la Província, i la publicació en un diari, almenys, d’entre els de major 
circulació, i exposició al taulell d’anuncis de la Corporació, per a què puguin oposar-s’hi en el termini de quinze dies 
els qui hi tinguin legítim dret. Expedit el duplicat, cessarà la suspensió.

Article 75
Si la denúncia fos de suposada retenció indeguda del títol, prèvia audiència del denunciat i del posseïdor, o en 
rebel·lia d’aquest, se suspendran els drets d’ús de la sepultura a resultes de la pertinent resolució, dins el marc 
d’aquest reglament.

TÍTOL XI. CADUCITAT

Article 76
Podrà ser declarada la caducitat, prèvia tramitació de l’expedient administratiu, i revertirà en tal cas a l’Ajuntament 
el dret funerari, en els casos següents: 
a) Per l’estat ruïnós de la construcció, quan aquesta fos particular.
b) Per presumpte abandonament de la sepultura fonamentat en l’estat de conservació.
c) Per abandó de la sepultura , considerant-se com a tal la falta continuada del pagament de les taxes de manteniment 

durant cinc anys consecutius.
d) Per termini de la concessió del dret funerari.
e) Per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, en les sepultures adjudicades a terminis.
f) Per haver transcorregut el període de lloguer i les pròrrogues, si s’escau.
g) Per renúncia expressa del titular.

Article 77
L’expedient administratiu de caducitat s’executarà de la següent manera:
a) En els casos de caducitat per l’estat ruïnós de la construcció particular, l’expedient contindrà la citació del titular, 

el domicili del qual sigui conegut o si no ho és, es donarà publicitat de l’expedient mitjançant edicte en el Butlletí 
Ofi cial de la Província, i en un diari, almenys, d’entre els de major circulació, concedint un termini de 30 dies a 
fi  que els benefi ciaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret. La compareixença de qualsevol d’aquests 
amb el compromís de portar a cap les obres de construcció o reparació en el termini que a l’efecte s’assigni 
interromprà l’expedient fi ns al seu venciment, moment en què els serveis tècnics municipals hauran d’informar 
respecte de les obres realitzades. Si les obres resulten correctes, l’expedient s’arxivarà sense més tràmit, en cas 
contrari se’n declararà la caducitat.

b) En el supòsit b) de l’article 76 anterior, l’expedient contindrà la citació del titular, el domicili del qual sigui conegut 
o, si és desconegut, es donarà publicitat de l’expedient mitjançant edicte en el Butlletí Ofi cial de la Província, i 
en un diari, almenys, d’entre els de major circulació, concedint un termini de 30 dies per tal què els benefi ciaris, 
hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret, transcorregut el qual se’n declararà la caducitat.

c) En els altres supòsits de l’article 76 anterior, excepte l’apartat d), l’expedient administratiu de caducitat es limitarà 
a la citació del titular, i se li concedirà un termini de vuit dies per posar-se al corrent de pagament o per sol·licitar la 
pròrroga, transcorreguts els quals sense que ho efectuï, es traslladaran les restes a l’ossera general o, si escau, 
seran incinerades.

d) En el supòsit d) de l’article 76 anterior, s’aplicarà allò que disposa l’article 43.
e) Tramitat l’expedient de caducitat i resolta l’extinció del dret funerari, es requerirà al titular o en defecte d’aquest a 

aquella persona que el gestor del servei determini com a successor en el dret, en el domicili que consti, a fi  que 
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es procedeixi a l’exhumació, trasllat de restes i correlativa inhumació, incineració o dipòsit en el lloc que determini 
expressament l’interessat, que podrà ser una altra sepultura de la qual ja en sigui titular l’interessat o bé l’ossera 
municipal.

f) Si havent tramitat l’expedient de caducitat, al gestor del servei li ha estat impossible posar-se en contacte amb 
qualsevol interessat o benefi ciari en el dret funerari sobre la sepultura i, es declara exhaurit el dret, el gestor del 
servei d’ofi ci procedirà a l’exhumació, trasllat de restes i correlatiu dipòsit a l’ossera municipal o incineració. 

g) En cap cas, no podran ser reclamades les restes una vegada dipositades a l’ossera municipal o incinerades.
h) Les despeses que suposi la reversió d’una sepultura atesa l’obligació del concessionari de deixar-la lliure i 

vàcua, seran a càrrec seu i l’import es determinarà d’acord amb l’ordenança fi scal vigent, així com les despeses 
complementàries de trasllat, nova inhumació o incineració i, si és el cas, les despeses prèvies d’actualització de 
la sepultura a nom de l’interessat, tràmit previ a la reversió. Si no es pot determinar el possible concessionari 
ni d’altra persona amb dret sobre la sepultura que es reverteix, les despeses de neteja de la sepultura seran 
assumides pel gestor del servei.

TÍTOL XII. LES INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS

Article 78
Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes es regeixen per les disposicions de caràcter 
higiènico-sanitàries vigents.

Article 79
79.1. Cap cadàver serà inhumat abans de les vint-i-quatre hores del seu traspàs.
79.2. Per ràpida descomposició, perill de contagi, insufi ciència higiènica de l’habitatge, o qualsevol altra causa 
similar, tindrà lloc la cerimònia de conducció abans de transcórrer aquest termini. En aquests casos, el cadàver 
romandrà en el dipòsit general del cementiri fi ns l’acabament del termini.

Article 80
80.1. Per a la inhumació en nínxols, tombes, criptes o altres monuments funeraris, es procedirà a un tancament 
hermètic de les seves obertures que n’impedeixi les emanacions i fi ltracions líquides.
80.2. A aquest efecte i per tal de permetre, no obstant això, els canvis necessaris a ulterior desintegració de la matèria 
orgànica continguda, la seva construcció es realitzarà amb materials que suposin una impermeabilitat relativa.

Article 81
No podrà ser oberta cap sepultura fi ns que no hagin transcorregut dos anys des de l’última inhumació, o cinc si el 
decés es va produir per malaltia infecciosa contagiosa.

Article 82
Quan la inhumació tingui lloc en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes, podrà efectuar-se en el mateix 
acte la reducció de les despulles. Solament a petició expressa del titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l’acte 
d’enterrament, i en aquest cas serà presenciada pel titular o persona en qui delegui i sempre que les disponibilitats 
del servei ho permetin.

Article 83
El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura no estarà limitat per cap altra causa que la seva capacitat 
respectiva tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de les anteriorment efectuades, llevat que el titular 
del dret funerari, en establir-se aquest dret o en qualsevol moment posterior el limiti voluntàriament i expressament, 
de forma fefaent quant a nombre o relació closa o excloent de persones els cadàvers de les quals hi puguin ser 
inhumats.

Article 84
84.1. Tota inhumació, exhumació o trasllat requerirà l’autorització de l’Ajuntament. La petició d’una inhumació 
requerirà la presentació a l’Ajuntament dels documents següents:

a) Títol de la sepultura.
b) Autorització judicial en els casos diferents de la mort natural.

84.2. En el moment de presentar el títol s’identifi carà la persona a nom de la qual s’hagi estès el títol. En tot cas la 
persona que presenti el títol haurà de justifi car la seva intervenció i legitimació a requeriment de l’Ajuntament.
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Article 85
El dret del titular a l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en les presents ordenances, serà garantit en 
tot moment per l’Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o estranys, s’entendrà 
deferida vàlidament amb presumpció iuris et de iure pel sol fet de la presentació del títol, sempre que no existeixi 
denúncia escrita de sostracció, retenció indeguda o pèrdua presentada al registre amb vuit dies d’antelació.

Article 86
86.1. Únicament es pot autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:

a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti al·legant pèrdua del títol.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular, s’autoritzarà la seva inhumació sense presentació del títol, a qualsevol 

persona que comparegui, sigui o no familiar.
c) Quan existeixi conformitat del benefi ciari designat o de la majoria dels què tinguin raó a succeir en el dret 

funerari.
86.2. En tots aquests supòsits es requerirà la prèvia presentació de la sol.licitud.

Article 87
87.1. La inhumació es tramitarà a l’Ajuntament i s’inscriurà en el Llibre-Registre i en el títol. La papereta d’enterrament 
es farà a mans del personal de cementiri, el qual la tornarà una vegada efectuat el servei amb la conformitat. 
87.2. Igual tràmit exigirà l’exhumació o trasllat de restes.

Article 88
L’exhumació d’un cadàver o de les restes per a inhumar-lo en un altre cementiri, requerirà la sol·licitud del titular del 
dret funerari, el transcurs dels terminis establerts en aquest reglament desde l’última inhumació, i el compliment de 
la normativa vigent en la matèria.

Article 89
S’exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents:
a) Les decretades per resolució judicial, que es duran a efecte en virtut del manament corresponent, i
b) Les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment de l’exhumació.

Article 90
90.1. El trasllat d’un cadàver o unes restes d’una sepultura a una altra del mateix cementiri exigirà el consentiment 
dels titulars d’ambdós drets i caldrà que es tinguin en compte el transcurs dels terminis establerts en la present 
reglament.
90.2. Serà indispensable la presència del titular sanitari competent en ordre legal per a aquestes actuacions.

Article 91
Quan s’interessi el trasllat d’un cadàver o unes restes dipositades en una sepultura, el títol del dret funerari de la 
qual fi guri a nom de la persona fi nada, perquè pugui ser autoritzat, s’haurà de sol·licitar prèviament el traspàs a 
favor del nou titular.

Article 92
92.1. Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre dintre o fora del terme municipal, caldrà que 
vagi acompanyada de l’autorització de l’organisme competent de la Generalitat, i dels documents que acreditin el 
compliment dels restants requisits exigits per les disposicions vigents.
92.2. L’exhumació d’un cadàver per ordre judicial s’autoritzarà a la vista del manament del jutge que així ho disposi.

Article 93
93.1. Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures particulars que continguin cadàvers o restes, es 
traslladaran a nínxols d’autorització temporal, sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumació, 
determinant els drets assenyalats en l’Ordenança fi scal i seran retornades a llurs primitives sepultures una vegada 
acabades les obres. Quan es tracti d’obres de caràcter general realitzades per compte de l’Ajuntament, el trasllat 
es portarà a efecte d’ofi ci a sepultures de la mateixa categoria i condició, que seran canviades per les antigues, 
aixecant-se acta del trasllat i expedint els nous títols corresponents.
93.2. Salvant els casos apuntats, l’obertura d’una sepultura exigirà sempre la instrucció del corresponent expedient, 
justifi cant els motius que existeixen, i l’autorització expressa de l’òrgan corresponent.
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TÍTOL XIII. LES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES

Secció primera. Sepultures de construcció municipal

Article 94
94.1. L’Ajuntament construirà en quantitat sufi cient per a les necessitats, segons dades estadístiques, nínxols i tombes 
i atorgarà dret funerari sobre elles en els casos d’inhumació i trasllat de restes, ajustant-se a l’ordre rigorós de petició.
94.2. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i numerades correlativament, 
quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número.

Article 95
Les obres de construcció de sepultures es regiran pels projectes tècnics aprovats i la seva adjudicació es portarà a 
terme en la forma prevista en la normativa de contractació vigent. 

Article 96
L’emplaçament i les característiques de cada construcció haurà d’ajustar-se a les disponibilitats de terrenys i als 
plans de distribució interior aprovats per l’Ajuntament.

Article 97
Les obres que el particular sol·liciti de reforma, decoració, reparació, conservació o accessoris en les sepultures de 
construcció municipal necessitaran permís, i la seva concessió i execució es durà a terme d’acord amb els plànols 
o dissenys presentats i aprovats de conformitat amb aquest reglament i al pagament dels drets que s’estableixin en 
la fi scal corresponent.

Secció segona. Sepultures de construcció particular

Article 98
L’adjudicació del dret funerari sobre parcel·les s’efectua per resolució de l’òrgan competent de l’Ajuntament.

Article 99
99.1. Els adquirents del dret funerari sobre parcel·les ho són a títol provisional, mentre no procedeixin a la seva 
construcció total en el termini de dos anys comptats a partir de la seva adjudicació, transcorreguts els quals sense 
haver estat donada d’alta l’edifi cació, es podrà deixar sense efecte el dret, revertint la parcel·la a l’Ajuntament. No 
se satisfarà cap quantitat per les obres que s’hagin realitzat.
99.2. Excepcionalment, aquests terminis podran ser prorrogats a petició de l’interessat i a criteri de l’Ajuntament, 
quan la classe, importància o qualitat de les obres ho aconsellin.

Article 100
No es pot iniciar la construcció d’una sepultura particular sense que la parcel·la hagi estat replantejada i atermenada 
per l’òrgan competent i aprovada la realització de l’obra mitjançant el corresponent permís. Les despeses 
d’emplaçament i rebaix de la parcel·la, quan s’escaigui, aniran a càrrec del titular.

Article 101
101.1. En tots aquells panteons que es construeixin serà obligatòria la construcció d’una vorera al voltant. Aquesta 
vorera tindrà les següents dimensions i característiques: una amplada de 40 cm. per 10 cm. d’alçada, estarà 
rematada per una voravia de peces de 15 cm. d’amplada per un mínim de 40 cm. de llargada i les llosetes que han 
de formar el paviment han de ser de pedra picada d’unes dimensions de 25 x 25 cm.
101.2. Les construccions particulars no podran tenir cap element que ultrapassi l’espai adjudicat per a les sepultures 
i/o panteons.
101.3. Excepcionalment i en els casos necessaris derivats de la poca amplada del panteó i es tingués la intenció de 
construir en profunditat, a criteri de l’Ajuntament es podrà ultrapassar aquest espai adjudicat pels murs de contenció 
de la sepultura que no podran tenir un gruix superior a 15 cm. tot al seu voltant.
101.4. Els elements que formin els panteons no podran ultrapassar l’alçada d’1,50 m.

Article 102
La part destinada a cripta en els panteons serà susceptible d’ésser ampliada des del nivell natural del terreny fi ns 
una profunditat màxima de 3 metres.
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Article 103
Les sepultures de construcció particular hauran de tenir edifi cats els paraments exteriors i els elements decoratius 
amb materials nobles: marbre, pedra consistent, bronze, acer inoxidable, etc. Es prohibeixen tots els que no ofereixin 
sufi cient garantia de bona conservació en atenció a la continuïtat dels cementiris.

Article 104
Les obres de construcció d’una sepultura particular estaran subjectes a la inspecció tècnica. La seva autorització 
i aprovació s’ajustarà a les normes que s’expressen en els articles següents i a les condicions particulars que es 
puguin fi xar en casos determinats per tal d’adequar les construccions a les necessitats urbanístiques i funcionals 
dels cementiris.

Article 105
La sol·licitud per a construir una sepultura particular es presentarà a l’Ajuntament d’acord amb la normativa que 
regula les llicències urbanístiques.

Article 106
Rebuda la sol·licitud de construcció d’una sepultura particular a l’Ajuntament i comprovada la titularitat de la 
corresponent parcel·la, passarà a l’òrgan competent que haurà d’informar el compliment dels condicionaments 
tècnics establerts en els articles precedents, i tornarà l’expedient a l’ofi cina d’origen que proposarà la resolució que 
sigui procedent, a l’organ competent de l’Ajuntament.

Article 107
Les llicències per a la construcció de sepultures estan subjectes a l’abonament dels drets municipals corresponents.

Article 108
108.1. El titular de la sepultura de construcció particular comunicarà a l’organ competent l’acabament de les obres 
i si hi ha hagut cap variació.
108.2. Previ informe d’aquest òrgan, l’Ajuntament pot exigir la seva rectifi cació a l’interessat d’acord amb els plànols, 
o la seva legalització, mitjançant el pagament del dret que correspongui.

Article 109
Enllestida l’obra de construcció particular de conformitat, o legalitzada en el seu cas, amb informe previ dels òrgans 
competents, serà donada d’alta per efectuar-hi enterraments. 

Article 110
Transcorregut el termini d’execució de les obres sense haver-les acabat, l’òrgan competent procedirà d’ofi ci a 
l’examen i comprovació de les realitzades i podrà acordar la caducitat del permís, si no es justifi qués la demora.

Secció tercera. Disposicions comunes

Article 111
La realització de tota classe d’obres dins el recinte del cementiri requereix l’observança per part dels contractistes 
executors, de les normes següents:
a) Els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar dins el recinte.
b) 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 es consideri necessària.
c) Els dipòsits de materials, eines, terra o aigua, se situaran en punts que no difi cultin la circulació o el pas per la via 

pública.
d) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció es col.locaran de manera 

que no malmetin les plantes o les sepultures adjacents.
e) Les eines mòbils destinades a la construcció s’hauran de desar diàriament en coberts o dipòsits per a la seva 

millor conservació i ordre del recinte, i es prohibeix l’ús dels estris d’enterraments propietat de l’Ajuntament sense 
autorització expressa.

f) Un cop acabada l’obra, els contractistes o executors hauran de procedir a la neteja del lloc de la construcció i a la 
retirada de la runa, fragments o residus de materials (làpides, marcs, etc.) requisit sense el qual no s’autoritzarà 
l’alta.
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Article 112
Les obres de reparació i conservació de sepultures de construcció particular i dels accessoris i elements de decoració 
de les sepultures de construcció municipal realitzades pels particulars són a càrrec dels seus titulars.

Article 113
Les plantacions es consideren com a accessòries de les construccions i estan subjectes a les mateixes regles que 
aquelles. La seva conservació és a càrrec dels interessats i en cap cas no poden envair la via pública ni perjudicar 
les construccions veïnes. Qualsevol excés serà corregit a costa del titular i podran ser retirats d’ofi ci els jardinets 
que no estiguin en degudes condicions de conservació, amb citació prèvia del titular.

TÍTOL XIV. COLUMBARIS

Article 114
114.1. L’Ajuntament pot construir columbaris per al dipòsit de recipients de cendres resultants de la incineració de 
cadàvers o restes humanes.
114.2. Aquests columbaris poden ser individuals o col·lectius.

Article 115
El trasllat de cendres i el seu ulterior dipòsit requereix els controls sanitaris que requereixi la normativa vigent.

Article 116
Els recipients de cendres han de portar en lloc visible les dades identifi catives de la persona a qui corresponen.

Article 117
Per als aspectes relacionats amb els drets funeraris dels columbaris s’estarà al què s’ha establert en aquest 
reglament respecte nínxols, panteons i capelles en allò que els sigui d’aplicació.

TÍTOL XV. INHUMANCIONS DE BENEFICIÈNCIA I FOSA COMÚ

Article 118 
118.1. L’Ajuntament ha de disposar de sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a persones 
que no tinguin medis econòmics per sufragar les despeses derivades del sepeli. 
118.2. Aquestes sepultures no poden ser objecte de concessió ni arrendament i la seva utilització no reporta cap 
dret. 
118.3. Per a la concessió d’una sepultura de benefi ciència caldrà que el Departament de Benestar Social de 
l’Ajuntament emeti el corresponent informe favorable.

Article 119
En aquestes sepultures no es pot col·locar cap làpida o epitafi  i, tan sols, constarà que són propietat municipal. 

Article 120 
Transcorregut el termini establert en l’article 81, es procedirà al trasllat de les restes a la fossa comuna, amb un 
preavís d’un mes als familiars de la persona difunta.

Article 121 
121.1. Els familiars d’un difunt, o altres persones que es considerin interessades, no poden reclamar -sota cap 
pretext- el cadàver enterrat en una fossa comuna. 
121.2. Cal exceptuar els casos en què així ho disposi l’autoritat judicial o sanitària.

TÍTOL XVI. SERVEI DE TANATORI

Secció Primera. Disposicions generals

Article 122
El tanatori és un servei públic de titularitat municipal que es gestionarà de forma indirecta, i com a conseqüència la 
instal·lació annexa al cementiri destinada a prestar el servei funerari de dipòsit i vetlla de cadàvers, tanmateix si la 
posterior inhumació es realitza en el cementiri de Calafell com en d’altres.
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Article 123 
L’immoble i les instal·lacions afectes a aquest servei tenen la consideració de bé de domini públic, afectes a un 
servei públic. 

Article 124 
La gestió del servei de tanatori serà indirecta mitjançant concessió de gestió de servei públic amb obra. 

Article 125
125.1. El servei públic desenvolupat en el tanatori té per objecte fonamental facilitar als familiars i afi ns dels difunts 
unes instal·lacions en condicions higiènico-sanitàries i de dignitat per al dipòsit i vetlla dels cadàvers fi ns al moment 
de la inhumació. 
125.2. Les empreses funeràries han de tenir en tot moment a disposició del públic, un catàleg que especifi qui el 
contingut dels serveis que presten, amb fotografi es i indicació detallada de les característiques dels fèretres, els 
vehicles de trasllat, així com de les tarifes vigents.
125.3. Aquesta documentació s’haurà de lliurar a l’Ajuntament, que en donarà el vistiplau i, s’haurà d’actualitzar 
cada vegada que es produeixi qualsevol variació.

Article 126
El servei podrà ser sol·licitat per tots els ciutadans, sense que es pugi establir cap discriminació per qualsevol 
condició o circumstància personal o social. En conseqüència, seran d’igual aplicació per tots els ciutadans els 
requisits que la legislació vigent estableixi per la prestació dels serveis.

Article 127
L’Ajuntament percebrà per la prestació del servei les quantitats econòmiques que s’estableixin a l’ordenança 
corresponent.

Secció Segona. Obligacions de l’adjudicatari

Article 128
128.1. El concessionari assumirà la gestió del servei atenent a allò que es determini en el present reglament, en els 
plecs de clàusules i en el contracte durant el termini del mateix.
128.2. Haurà de mantenir en perfecte estat les instal·lacions, realitzant pel seu compte les reparacions que fossin 
necessàries i retornant-les en fi nalitzar el contracte en el mateix estat que quan les va rebre.

Article 129
Serà responsabilitat del concessionari cuidar del bon ordre del servei, per a la qual cosa podrà dictar les instruccions 
que consideri necessàries 

Article 130
130.1.El concessionari ha d’aportar els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a la perfecta realització 
del servei objecte de concessió. 
130.2. El Tanatori haurà de romandre en servei des del moment en què sigui requerit per dipòsit d’un cadàver i fi ns 
que es traslladi per la seva inhumació a un altre municipi. 
130.3. De forma ordinària el servei específi c de “vetlla de cadàvers” es prestarà en horari de 9 a 22 hores, no 
obstant a petició dels familiars del difunt la “vetlla de cadàvers” pot prolongar ininterrompudament fi ns el trasllat del 
cadàver. Quan no es presti cap servei al tanatori romandrà tancat.
130.4. Per les hores nocturnes i dies festius, l’empresa actuant haurà d’establir un torn de guàrdia. A més haurà de 
disposar d’un telèfon d’atenció al públic les 24 hores del dia tots els dies de l’any, a l’efecte de poder sol·licitar l’ús 
de les instal·lacions en qualsevol moment, així com a efectes d’informació sobre la prestació del servei.

Article 131
131.1. La concessionària ha d’actuar, en tot moment, d’acord amb les indicacions i les observacions de l’Ajuntament 
de Calafell sobre el funcionament del servei.
131.2. Queda prohibida la utilització de les instal·lacions per a altres fi ns diferents als del servei públic a què estan afectes.

Article 132
La concessionària ha de disposar de les mesures i les instal·lacions necessàries i adequades, segons la legislació 
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vigent, per tal que al recinte del tanatori hi puguin accedir o sortir-ne com a vianants les persones amb disminucions 
físiques.

Article 133
La concessionària ha de dotar el servei del personal necessari per tal que la seva prestació es faci en les condicions 
degudes de seguretat, efi ciència i efi càcia i amb la fi nalitat d’evitar als usuaris qualsevol incomoditat o perill.

Article 134
La concessionària ha de tenir cura especial de la neteja del local i les seves instal·lacions, el seu enjardinament i 
el seu entorn.

Article 135
El Tanatori ha de disposar d’un exemplar de l’Ordenança General de Cementiris Municipals i de la Prestació de 
Serveis Funeraris, Reglament del Servei aprovat per l’Ajuntament, a més de complir amb el que s’ha dit en les 
normes generals dels serveis funeraris.

Article 136
El Tanatori ha de disposar, a banda dels anteriors documents, d’un llibre de reclamacions degudament visat per 
l’autoritat municipal, en el qual els usuaris puguin fer constar tot allò que considerin oportú a l’empara de la normativa 
sobre protecció dels drets de consumidors i usuaris.

Article 137
La concessionària ha de realitzar el cobrament de les taxes i/o preus públics per la utilització del tanatori i cementiris que 
estiguin vigents en cada moment i, en les seves diferents modalitats, sense que en cap supòsit el concessionari pugui 
percebre cap tipus de retribució no autoritzada o eximir a determinats usuaris del pagament de les tarifes pertinents.

Article 138
138.1. Les empreses funeràries han de portar un registre dels serveis prestats, d’acord amb les característiques 
determinades per la Direcció General de Salut Pública i, en el seu defecte, per l’Ajuntament.
138.2. També resten obligades a portar un llibre de visita en el qual consignaran l’estat del material que es destina a 
la prestació del servei i anotaran com a primera diligència el resultat de la visita d’inspecció amb motiu de l’obertura.

TÍTOL XVII. INSPECCIÓ I CONTROL. PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 139
139.1. Els serveis municipals exerciran les funcions d’inspecció i control de les activitats objecte d’aquest Reglament 
podent si s’escau demanar l’auxili d’altres administracions.
139.2. En l’exercici de les seves funcions d’inspecció, i després de la seva acreditació, podran accedir lliurement 
a les instal·lacions, demanar informació verbal o escrita, realitzar totes comprovacions i actuacions que siguin 
necessàries, aixecar actes quan s’apreciïn indicis d’infracció. En situacions de risc greu per a la salut pública podran 
impartir instruccions o adoptar mesures cautelars, donant-ne compte immediatament a les autoritats competents.

Article 140
140.1. Les infraccions que es poden cometre en l’exercici de l’activitat es classifi quen com a lleus, greus i molt greus 
atenent als criteris de risc per a la salut, alteració del servei públic, grau d’intencionalitat i reincidència.
140.2. Es consideraran infraccions lleus:

a) La manca de neteja i de condicions higièniques dels locals i instal·lacions i estris propis del servei, sempre 
que per la seva escassa importància no suposin perill per a la salut pública.

b) Incompliment lleu de les condicions pactades amb els contractants.
c) Falta de correcció lleu amb els usuaris o amb la inspecció.
d) Qualsevol altra infracció del Reglament no classifi cada com greu o molt greu.

140.3. Es consideren infraccions greus:
a) Manca dels mitjans personals necessaris per a la correcta prestació del servei.
b) Incompliment greu de les condicions pactades amb els contractants.
c) Negativa a prestar els serveis oferts quan fossin requerits per a això.
d) Manca de correcció greu amb els usuaris o inspectors o obstrucció a la funció inspectora. 
e) No tenir fulls de reclamacions o negativa a facilitar-los.



https://www.dipta.cat/ebop/   BOP de Tarragona DL: T.610-1977 19

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Dijous, 29 d'agost de 2013 - Número 200

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

3-
09

34
3

f) Incompliment de l’obligació d’informació i contractació les 24 hores tots els dies de l’any.
g) Incompliment de disposicions administratives o sanitàries que mereixin la qualifi cació de greus.
h) Manca de peces de protecció del personal que resultin exigibles.
i) Incompliment reiterat de requeriments formulats per l’Ajuntament.

140.4. Es consideren infraccions molt greus:
a) Aplicació de preus superiors als autoritzats.
b) Negativa absoluta a prestar col·laboració a l’activitat inspectora.
c) Incompliment greu de les disposicions administratives, ordres sanitàries i judicials.
d) La cessió del contracte o la subcontractació contravenint la normativa vigent en matèria contractual.
e) Incompliment reiterat de requeriments d’aquest Ajuntament quan la causa sigui molt greu.
f) Discriminació dels usuaris o inaplicació dels drets dels mateixos per motius discriminatoris.

Article 141
141.1. Les faltes lleus seran sancionades amb advertència o multa fi ns a 1.000 euros.
141.2. Les faltes greus seran sancionades amb multa fi ns a 2.000 euros.
141.3. Les faltes molt greus amb multa fi ns a 12.000 euros i, si s’escau rescissió del contracte.

Article 142
El procediment sancionador es tramitarà d’acord amb el que a normativa vigent en aquesta matèria estableixi i sigui 
aplicable a aquest Ajuntament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Les matèries no previstes per aquest reglament es regiran per la normativa sobre policia sanitària i mortuoria vigent 
en cada moment.
En l’aplicació i la interpretació d’aquest Reglament es tindrà present que els serveis funeraris tenen la condició de 
servei essencial d’interès general, el qual pot ésser prestat per l’Administració, per empreses públiques o privades, 
en règim de concurrència en tots els casos.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
1. Es respectaran els drets adquirits abans de la publicació del present reglament. No obstant, a partir de la seva 

aprovació defi nitiva, són d’aplicació específi ca als titulars dels drets anteriors les disposicions del títols VI fi ns al 
XI, d’aquest reglament.

2. Atesa la naturalesa de bé de domini públic del cementiri municipal i de les sepultures que l’integren, afectat, en 
conjunt, al compliment del servei públic de cementiri, les sepultures que van ser atorgades a perpetuïtat o en règim 
de propietat i d’altres drets respecte d’aquelles també de caràcter perpetu o atorgaments fet per termini de temps 
superior al previst en aquest Reglament, es respectaran d’acord amb l’acte d’atorgament, a qui en sigui titular. No 
obstant, aquests drets no poden ser objecte de transmissió amb idèntic concepte. La renovació dels drets funeraris 
esmentats en aquesta disposició es regirà per la norma general dels títols VI fi ns al XI d’aquest Reglament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
L’Ajuntament de Calafell podrà elaborar un catàleg d’elements del cementiri municipal que es qualifi quin de valor 
històric artístic. Aquesta catalogació podrà fer referència tant a elements de domini públic i elements de patrimoni 
municipal, com a elements que els titulars de drets funeraris col·loquin en la respectiva sepultura, quan aquesta és 
de caràcter monumental (tomba, panteó o mausoleu).
La catalogació de béns de valor històric artístic implicarà la protecció d’aquests béns. Mentre l’esmentat catàleg de 
béns de valor històric artístic no sigui aprovat per l’Ajuntament, per garantir la protecció d’aquests béns s’estarà a 
allò que els serveis tècnics municipals informin al respecte.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queden derogades les disposicions d’àmbit local reguladores de la matèria que contradiguin aquesta ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
El present Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.

L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
Calafell, 12 d’agost de 2013.
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