
 
 
 
 

CAPÍTOL I 
Disposicions Generals 

 
Article 1r 

1. L’Ajuntament de la Selva del Camp realitza la gestió directa dels serveis 
funeraris regulats en aquesta ordenança, així com del Cementiri Municipal, 
d’acord amb les disposicions estatals i autonòmiques aplicables a les normes 
d’aquesta ordenança. 

2. Correspondrà al regidor-delegat de Serveis Generals la facultat de resoldre els 
expedients de titularitat i ús dels drets funeraris i l’autorització dels 
corresponents títols i totes llurs incidències, així com la presa de les altres 
decisions que aquesta ordenança li atribueixi. 

 
Article 2n 
La jurisdicció de la Regidoria-delegada de Serveis Generals pel que fa a aquesta 
ordenança, comprèn el Cementiri Municipal i dependències annexes propietat de 
l’Ajuntament de la Selva del Camp. 
 
Article 3r 
Les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats i, en general, tota activitat 
referida a cadàvers i restes, serà d’exclusiva competència de la Regidoria-delegada de 
Serveis Generals. 
 
Article 4t 
No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri, ni en esglésies, 
capelles o qualsevol monument funerari, religiós o artístic, sense l’autorització expressa 
de les autoritats competents. 
 
Article 5è 
El cementiri s’obrirà al públic tots els dies festius de les 11 h. a les 13,30 h. 
 
Article 6è 
Els visitants del cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte. No s’hi 
permetrà cap acte que, directa o indirectament, en suposi una profanació, i, en el seu 
cas,  s’informarà a l’autoritat competent per a la sanció que procedís. 
 
Article 7è 
En el cementir hi constarà un duplicat del registre públic de totes les sepultures i les 
operacios que s’hi realitzin, així com les incidències pròpies de la seva titularitat, 
l’original del qual es guardarà a les oficines municipals. 
 
Article 8è 
El registre públic del cementiri comprendrà els llibres següents: 

 



 
 
a) registre general de sepultures i parcel·les 
b) registre general d’inhumacions 
c) registre general d’exhumacions i trasllats 
d) registre general de peticions i queixes. 

 
Article 9è 
Les peticions i queixes, tant escrites com verbals, seran s’anotaran en el llibre 
corresponent. L’administració del cementiri, quan es tracti d’actes que no pugui resoldre 
o executar, els traslladarà a l’òrgan corresponent d’acord amb l’article 3r.  d’aquesta 
ordenança. 
 
 

CAPÍTOL II 
De les instal·lacions auxiliars 

 
 
Article 10è 
El cementiri estarà dotat de les instal·lacions per a la celebració de serveis religiosos, els 
quals s’hauran de sol·licitar amb antel·lació a la seva celebració. 
 
Article 11è 
El cementiri disposarà d’un dipòsit públic de cadàvers dotat de la ventilació general 
necessària. La sala de vetlles conté un dipòsit de cadàvers, amb un departament annex 
per a la vetlla corresponent. La permanència d’un cadàver en el dipòsit haurà de cessar 
quan presenti evidents signes de descomposició. 
 
Article 12è 
Els cadàvers que arribin al cementiri després de l’horari d’inhumació restaran en dipòsit 
per tal d’efectuar- la l’endemà, llevat de casos extraordinaris. 
 
Article 13è 
El cementiri disposarà d’un crematori per a la incineració de robes i tots els objectes que 
no siguin restes mortals i que procedeixin de l’evacuació de sepultures i neteja del 
cementiri. 
 

CAPÍTOL III 
 

Secció I 
Del dret funerari 

 
Article 14è 
El dret funerari sobre l’ús de sepultures neix per l’acte de concessió i el pagament de la 
taxa establerta en la corresponent ordenança fiscal. La concessió de l’ús de sepultures 
atorga el dret al dipòsit de cadàvers i restes. 
 



 
 
 
Article 15è 

1. Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén per: 
a) Tomba: sepultura excavada a terra que pot disposar de diversos 

departaments. 
b) Nínxol: sepultura practicada en un mur. 
c) Panteó: sepultura funerària monumental. 
d) Ossari: lloc on es conserven els ossos humans 
e) Cadàver: cos humà durant els cinc primers anys següents a la mort real. 
f) Restes: cos humà durant  els cinc primers anys de la mort real. 
g) Inhumació: enterrament 
h) Exhumació: desenterrament 

2. Les sepultures poden ser de dos tipus pel que fa a la seva promoció: 
a) públiques: construïdes per l’Ajuntament. 
b) Particulars: construïdes per l’interessat, per al seu ús o dels seus 

familiars. 
3. Les sepultures de promoció pública poden ser de dos tipus pel que fa al seu 

règim d’ús: 
a) vitalícies: mentre duri la vida del sol·licitant. 
b) de lloguer: quan es cedeixi l’ús de la sepultura per un període determinat 

de temps. Poden ser adjudicades a la vegada amb caràcter temporal per 
un període màxim de 50 anys, o amb caràcter provisiona l pel temps 
indispensable per tal que es pugui realitzar l’inhumació en la sepultura 
desitjada. 

 
Article 16è 
La Regidoria-delegada de Serveis Generals reconeixerà a favor de particulars el dret 
d’usar una determinada sepultura, prèviament construïda o edificada pel titular, en la 
parcel·la que a tal efecte li sigui assignada, per a la inhumació del titular en el seu dia, la 
dels seus familiars i la de les persones amb qui els uneix una especial relació d’afecció o 
raó de filantropia. 
 
Article 17è 
El dret funerari, tal com el reconeixen els articles anteriors, es limita a l’ús de les 
corresponents construccions i està subjecte a les regulacions d’aquesta ordenança i a les 
seves modificacions. 
 
Article 18è 

1. El dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit per mitjà de la 
inscripció en el Llibre de Registre del Cementiri i per l’expedició del títol 
nominatiu per a cada sepultura. 

2. Quan es tracti de sepultures de construcció particular, el títol s’expedirà a partir 
de l’acta d’edificació. 

 
 
 



 
 
Article 19è 
El Llibre-registre General de Sepultures i Parcel·les contindrà, referent a cadascuna, les 
dades següents: 

a) identificació 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, la d’alta d’obres de 
construcció de la sepultura particular. 

c) Nom, cognoms i domicili del titular de la sepultura 
d) Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat, en el seu cas, pel titular. 
e) Successives transmissions per a actes inter vivos o mortis causa. 
f) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc, amb indicació de nom, 

cognoms, sexe, i data de les actuacions. 
g) Limitacions, prohibicions i clausura 
h) Venciments i pagaments de drets i taxes 
i) Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o el seu conjunt. 

 
Article 20è 
El títol del dret funerari contindrà les dades següents: 

a) identificació de la sepultura 
b) drets inicials satisfets 
c) data de l’adjudicació, caràcter i nombre de departaments de què consta; per a les 

parcel·les, la de l’alta de les obres de construcció de la sepultura. 
d) Nom i cognoms del titular 
e) Designació del beneficiari mortis causa, si al titular no l’interessés el secret de 

nomenament. 
f) Nom, cognoms i sexe de les persones, els cadàvers de les quals, o les restes, es 

refereixin a les inhumacions, exhumacions i trasllats i data d’aquestes 
operacions. 

g) Limitacions, prohibicions i clausura, si s’escau 
h) Declaració, si s’escau, de la provisionalitat sense perjudici de tercer de millor 

dret del títol expedit. 
i) Nom d’usufructuari, si procedís. 

 
Article 21è 
El títol representatiu del dret funerari de lloguer contindrà els apartats a), c), d), i f), a 
més de les anualitats satisfetes, el seu venciment i successives renovacions. 
 
Article 22è 
El dret funerari es registrarà: 

a) a nom personal i individual, que serà el del propi peticionari. En cas de llegat 
d’usdefruit en les successives transmissions, el títol figurarà a nom de 
l’usufructuari. 

b) A nom de comunitats religioses o entitats benèfiques o hospitalàries 
reconegudes 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, per a ús 

exclusiu dels seus membres o empleats. 
d) A nom d’ambdós cònjuges en el moment de la primera adquisició. 

 
Article 23è 
En cap cas no podrà registrat-se el dret funerari a nom de societats d’assegurances, de 
previsió o qualsevol altre similar que, exclusivament com a complement d’altres riscs, 
garanteixin als seus afiliats el dret a sepultures per al dia del seu òbit. Les societats 
esmentades només podran proporcionar a l’assegurat el capital necessari per a obtenir-
ho. 
 
Article 24è 
Es podrà sol·licitar la concessió de parcel·les per a la construcció particular de tombes 
que s’atorgaran en funció de la seva disponibilitat segons resolució de la Regidoria-
delegada de Serveis Generals. 
 
Article 25è 

1. La concessió d’ús sobre sepultures de construcció municipal podrà ser de 
caràcter vitalici o de lloguer. En tot cas, aquestes concessions només’atorgaran 
amb motiu d’enterraments immediats. 

2. Pel que fa a la concessió d’ús sobre sepultures de construcció particular, 
s’adaptarà a allò que disposa l’article 26è i concordants d’aquesta ordenança. 

 
Article 26è 

1. Les concessions d’ús sobre sepultures de caràcter vitalici s’atorgaran solament a 
les persones físiques per vida del titular o titulars en els casos que es contemplen 
en els apartats a) i d) de l’art. 22 d’aquesta ordenança, i les de lloguer per un 
període mínim de dos o cinc anys, en cas que la defunció s’hagués esdevingut 
per malaltia infecciosa. 

2. Les concessions a favor de les comunitats i entitats que es contemplen en els 
apartats b) i c) de l’art. 22 d’aquesta ordenança, s’atorgaran per un període de 99 
anys. 

3. La concessió d’ús de sepultures de construcció particular s’atorgarà per un 
termini màxim de 99 anys. 

 
Article 27è 

1. Expirada la concessió de caràcter vitalici per mort del titular o titulars, s’aplicarà 
el que s’estableix en l’article en l’art. 35è d’aquesta ordenança. 

2. Quan s’acompleixi el termini de la concessió d’ús sobre sepultures de 
construcció particular, es requerirà al titular, en el domicili que consti en el 
Llibre de Registre de Sepultures, a fi que procedeixi al trasllat de les restes. Les 
construccions realitzades revertiran a l’Ajuntament. 

 
 
 
 



 
 
Article 28è 

1. Abans de finir el període d’adjudicació per lloguer, podrà atorgar-se una 
pròrroga a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de qualsevol 
persona vinculada amb relació de parentiu, les restes de les quals estiguin 
inhumades en la sepultura en qüestió. 

2. Cadascuna de les pròrrogues tindrà una durada no inferior a un any, ni superior a 
deu, amb un màxim total de 20 anys. 

 
Article 29è 
L’adjudicació per lloguer podrà ser adquirida amb caràcter vitalici pel titular de la 
sepultura mitjançant el pagament de la quantitat establerta en la tarifa, amb reducció de 
les anualitats satisfetes en concepte de cànon i no vençudes, sempre que ho permetin les 
disponibilitats del cementiri. 
 
Article 30è 

1. En els casos d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en una sepultura, a causa 
de no haver transcorregut el període mínim de dos o de cinc anys des del darrer 
enterrament que s’hi hagi efectua t, l’Ajuntament facilitarà dins el mateix 
cementiri uns nínxols de concessió de lloguer provisional, pel temps 
indispensable fins que sigui possible el trasllat del cadàver a la sepultura on 
originàriament s’hauria inhumat en el cas de no existir l’impediment esmentat. 
El cost del trasllat anirà a càrrec de l’interessat i es cobrarà per endavant. 

2. Transcorregut el termini indicat, i sense causes que justifiquin la pròrroga, es 
traslladarà d’ofici el cadàver o despulles a la primera sepultura. 

 
 

SECCIÓ II 
Concessió del Dret Funerari 

 
Article 31è 
El titular del dret funerari, en qualsevol moment podrà designar un beneficiari de la 
sepultura per a després de la seva mort, i amb aquesta finalitat compareixerà davant la 
Regidoria-delegada de Serveis Generals i subscriurà l’acta oportuna on es consignaran 
les dades de la sepultura, nom, cognoms, i domicili el beneficiari i data del document. 
En la mateixa acta també podrà designar un beneficiari substitut per al cas de 
premoriència. Podrà substituir-se la compareixença amb un document notarial. 
 
Article 32è 
En el cas de drets funeraris adquirits a nom d’uns cònjuges, el supervivent esdevindrà 
beneficiari-titular del que mori abans. Aquest supervivent, al seu torn, podrà nomenar 
un nou beneficiari-usdefructuari, si no ho haguessin fet conjuntament amb anterioritat 
per a després de l’òbit d’ambdós. 
 
 
 
 



 
Article 33è 
La designació d’un beneficiari de panteó o tomba amb departaments, podrà efectuar-se 
per a cada departament de què consti la sepultura; fora d’aquest cas, el benefici tan sols 
podrà recaure en una sola persona o qualsevol col·lectivitat o entitat esmentades en els 
apartats b) i c) de l’article 22. 
 
Article 34è 

1. La designació de beneficiari no podrà ser canviada, si no es fa expressament 
mitjançant clàusula testamentària posterior. 

2. Podran efectuar la mateixa designació els nous titulars, per transmissió o cessió, 
en qualsevol de les formes que s’estableixin. 

 
Article 35è 

1. A la mort del titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus 
testamentaris o a qui correspongui ab intestat, estaran obligats a traspassar- lo a 
favor propi amb la compareixença davant la Regidoria-delegada de Serveis 
Generals amb el títol corresponent i els restants documents justificatius de la 
transmissió. 

2. Quan el titular del dret funerari sigui enterrat al Cementiri Municipal en la seva 
pròpia sepultura, la regidoria-delegada de Serveis Generals retindrà el títol del 
dret per un termini de 3 mesos per tal que els hereus puguin aportar la 
documentació necessària per procedir al traspàs de la concessió. 
Transcorregut aquest termini, es traspassarà el títol a favor del beneficiari que  hi 
figuri. 

3. Transcorregut el termini d’un any de la defunció del titular del dret funerari, 
sense haver-se’n sol·licitat la transmissió, s’incorrerà en les limitacions següents: 
no autorització de trasllat de restes, no concessió de lloguers provisionals, així 
com en els possibles perjudicis derivats de l’atorgament a favor de tercer, d’un 
posterior títol provisori i subsegüent anul·lació anterior. 

 
Article 36è 
Quan el titular d’un dret funerari hagués designat beneficiari, havent justificat 
prèviament la defunció del titular i identificada la seva personalitat, s’executarà la 
transmissió, amb lliurament de nou títol i la seva consignació en el llibre-regis tre 
general. 
 
Article 37è 
S’entendrà que no hi ha beneficiari designat quan aquest hagués mort amb anterioritat al 
titular, ja que en el cas que la defunció del beneficiari s’hagués produït amb 
posterioritat, el dret adquirit es deferirà a favor dels seus hereus en la forma que 
s’estableix en els articles següents. 
 
Article 38è 
Per mancança d’aquest segon beneficiari, si del certificat de darreres 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 legatari 
designat. 
 
Article 39è 

1. Si el testador hagués disposat la seva herència a favor de diversos hereus, els 
drets sobre sepultures construïdes per l’Ajuntament es deferiran als qui d’entre 
ells es designi per majoria de participació en l’herència. 

2. Si no és possible establir el nom de la persona a qui ha d’atorgar-se el títol, 
aleshores recaurà en el de menor edat entre els hereus, i si aquest no ho accepta, 
a qui segueixi de menor a major, i així successivament. 

 
Article 40è 

1. La transmissió d’una sepultura de construcció particular, en cas d’haver-hi 
beneficiari o acord per majoria entre els cohereus per a designar-los es portarà a 
compliment inscrivint el dret a favor del beneficiari o bé dels cohereus. 

2. En el cas de no haver-hi beneficiari o acord per majoria per a la designació d’un 
sol continuador del dret, es dividirà la sepultura en parts, tantes com 
departaments individualitzats existeixin. Per tant, s’adjudicarà a cada un dels 
hereus un departament o més, i les instal·lacions comunes romandran en 
condomini dels nous titulars, que tindran l’obligació de costejar les despeses que 
afectin tota la sepultura en proporció al nombre de departaments. 

3. Amb independència dels pagaments individualitzats corresponents als titulars de 
cada un dels departaments, i als efectes de l’obligació a què es refereix l’apartat 
anterior, haurà de fer- la efectiva aquell dels cohereus que sol·liciti l’obertura 
d’un departament per dur a terme qualsevol inhumació o exhumació, la 
transmissió del dret funerari o en autoritzar-se qualsevol llicència a petició de 
part. 

4. Per a la tramitació de títols funeraris corresponents a cadascun dels departaments 
als quals es fa referència en el paràgraf 2n d’aquest article, caldrà que s’inclogui 
dintre dels documents que acompanyen la sol·licitud, la còpia de l’acord adoptat 
per majoria per a l’assignació esmentada i de les condicions, si n’hi hagués, en 
què podran limitar-se les futures transmissions en el mateix nombre de drets 
funeraris sol·licitats per als diversos departaments. 

5. A les sepultures pertanyents a una comunitat, s’admet la representació  
únicament en línia directa, i, en aquest cas, la designació del successor en el dret 
per premoriència de l’hereu, es portarà a terme per majoria; en cas que no 
s’aconseguí o no fos possible, decidirà el vot del de menor edat legal. 

6. Si a la proposta de divisió d’una sepultura per departaments resultés que el 
nombre de cohereus fos superior als departaments esmentats i no existís acord 
per a la seva distribució o ampliació mitjançant les obres necessàries o que les 
obres no fossin possibles, s’adjudicaran els departaments per majoria entre ells a 
raó d’un per cohereu, però assistirà als que es quedin sense titularitat, els drets 
d’inhumació per a ells, el seu cònjuge i fills i es consignarà en el títol que 
s’expedeixi. En cas d’empat, resoldrà el dret el vot del de menor edat. 

 
 



 
7. A les sepultures regulades per les normes dels paràgrafs precedents, s’autoritzarà 

la inhumació de persones lligades civilment amb el titular o que hagin conviscut 
amb ells un període mínim d’un any immediatament anterior a la defunció. En 
els altres casos es necessitarà el consentiment de la majoria dels titulars dels 
altres departaments. 

8. En el moment de dividir-se el dret funerari d’una construcció particular per 
departaments, cadascun dels nou titulars haurà de designar un beneficiari per a 
cada departament. El benefici recaurà en els altres titulars, la seva esposa, o 
ascendents i/o descendents directes. Fora d’aquests, únicament podran ser 
beneficiaris els minoritaris que queden sense titularitat, i d’haver-se fet ús del 
dret de representació, podrà ser-ho, a més, qualsevol dels altres fills del premort, 
a qui per ser menor d’edat que el nou titular, o ésser minoritari, no li hagués 
correspost la titularitat. 

 
Article 41è 
En les sepultures dividides per departaments, els títols es facilitaran a cadascun dels 
titulars del dret funerari amb especificació del departament individualitzat que li 
hagi estat assignat. El titular designat per majoria representarà els restants davant la 
Regidoria-delegada de Serveis Generals i serà el seu domicili el registrat a efectes 
fiscals i de notificacions. 
 
Article 42è 
El titular de cada departament no tindrà més limitacions que les assenyalades a les 
ordenances vigents, i les altres que poguessin haver estat acordades en el moment de 
la divisió de la sepultura en departaments individualitzats. 
 
Article 43è 
Si morís un dels titulars d’un departament sense designació de beneficiari, 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, el departament restarà clausurat mentre es mantingui aquesta situació, 
acreixent provisionalment i a efectes fiscals als altres titulars solament la part 
indivisa de les instal·lacions. 
 
Article 44è 
El llegat d’usdefruit de tota classe de sepultures disposat en acta administrativa de 
designació de beneficiari o per testament, definirà la titularitat de la sepultura a 
favor de l’al·ludit usufructuari, i es calcel·larà a la seva mort, en què es consolidarà 
amb la nua propietat. 
 
Article 45è 
En defecte de beneficiari 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 intestat, s’observaran les normes dels articles anteriors, segons 
sigui de construcció municipal o particular la sepultura de què es tracti. 
 
Article 46è 
En el cas de successió ab intestat es reconeix el dret d’usdefruit a favor de cònjuge 
vidu, mentre visqui i no contregui segones núpcies. Finat el dit cònjuge o 
justificades les seves núpcies posteriors, es consolidarà en la nua propietat. 
 
 
 

Secció III. Transmissions inter vivos 
 
Article 47è 
1. S’estimarà vàlida la cessió del cret funerari a títol gratuït sobre les sepultures de 

propietat municipal, per actes inter vivos a favor de parents del titular amb línia 
directa i col·lateral fins al quart grau, ambdues per consanguinitat i fins al segon 
grau per afinitat i de cònjuges i de persones que acreditin llaços afectius i de 
convivència mínima de 5 anys amb el titular, immediatament anterior a la 
transmissió, i les que es defereixin a favor d’hospitals, entitats benèfiques o 
religioses amb personalitat jurídica segons les lleis, havent-se de liquidar les 
taxes fiscals fixades en l’ordenança corresponent. 

 
Fora d’aquests casos no es permetrà la cessió o transmissió del dret, que només 
podrà rescatar l’Ajuntament amb els preus que anualment fixi d’acord amb 
l’ordenança fiscal corresponent. 

 
2. Únicament s’autoritzarà la cessió entre estranys quan es tracti de sepultures de 

construcció particular, l’edificació de les quals hagi estat prèviament donada 
d’alta. En aquests casos es fixarà a l’ordenança fiscal corresponent el 
percentatge sobre el valor de les transmissions que correspondrà a l’Ajuntament. 
També es reconeixerà a l’Ajuntament el dret de retracte en el termini de 30 dies. 

3. L’autorització per cessió entre estranys de sepultures de construcció particular, 
només es podrà concedir si han transcorregut 10 anys d’ençà de la concessió de 
l’alta de construcció. 

 
Article 48è 

1. Les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, podran ésser retrocedides 
pels seus titulars a l’Ajuntament, sempre que no la poseeixin amb caràcter de 
lloguer, i pagant les quantitats que per a cada cas assenyala l’ordenança fiscal 
corresponent. 

2. En el cas d’haver-hi restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a càrrec 
del titular, o d’ofici per l’Administració, que les col·locarà en els llocs destinats 
a l’efecte. 

 
 

 
 



 
Secció IV. Modificació del dret funerari 

 
Article 49è 
La transmissió, rectificació, modificació o alteració del dret funerari es declararà a 
sol·licitud de l’interessat o d’ofici en expedient administratiu, en el qual es practicarà la 
prova i s’aportarà la documentació necessària per justificar 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 l’instant de 
l’expedient no en sigui posseïdor. 
 
Article 50è 
Durant la tramitació d’un expedient de traspàs, serà discrecional la suspensió de les 
operacions de 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 51è 

1. En qualsevol règim transmissor que se segueixi, quan la designació del nou 
titular recaigui per majoria, els minoritaris seran invitats 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. 

2. Els minoritaris podran sol·licitar l’adjudicació d’una sepultura per tal de procedir 
al trasllat de les restes de familiars mencionats en el paràgraf anterior, que 
l’Ajuntament concedirà segons les disponibilitats del cementiri. 

Article 52è 
1. Quan per l’ús o qualsevol altre motiu, un títol patís deteriorament, es podrà 

canviar per un altre d’igual a nom de mateix titular. 
2. La sostracció o pèrdua d’un títol donarà dret a l’expedició d’un duplicat a favor 

del titular. 
 
Article 53è 
Les errades en els noms, cognoms, o d’altres en els títols, es corregiran a instància del 
titular, prèvia justificació i comprovació. 
 
Article 54è 
Les clàusules limitatives de l’ús d’una sepultura i la seva variació o anul·lació 
s’acordaran a sol·licitud del titular i s’inscriurà en el llibre-registre, fitxer de sepultures i 
títol corresponent i restaran fermes i definitives a la seva defunció. 
 
Article 55è 
La denúncia de sostracció o pèrdua del títol del 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. També a l’expedició del que el substitueixi, prèvia la publicació de  
 
 



 
l’existència de l’esmentat expedient en el Butlletí Oficial de la Província i la publicació 
en dos diaris, al menys, d’entre dels de major circulació perquè puguin oposar-s’hi en el 
termini de quinze dies els qui ostentin legítim dret. Expedit el duplicat, cessarà la 
suspensió. 
 
Article 56è 
Si la denúncia fos de suposada retenció indeguda del títol, prèvia audiència del 
denunciant i del posseïdor, o en rebel·lia, se suspendran els drets d’ús de la sepultura a 
resultes de la pertinent resolució, dintre del marc d’aquesta ordenança. 
 
Article 57è 
Podrà ser declarada la caducitat i el dret funerari revertirà a l’Ajuntament  en els casos 
següents: 

a) per l’estat ruïnós de la construcció quan aquesta fos particular. La 
declaració de l’estat i caducitat requerirà expedient administratiu. 

b) Per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de cinc 
anys d’ençà del darrer pagament dels drets de conservació. 

c) Per termini del dret funerari temporal. 
d) Per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, en les 

sepultures adjudicades a terminis. 
e) Per haver transcorregut el període d’adjudicació i les pròrrogues, si 

s’escau, quan es tracti de concessions a lloguer. 
 
Article 58è 
L’expedient administratiu de caducitat s’executarà de la manera següent: 

a) en els casos de caducitat per l’estat ruïnós de la construcció particular, 
l’expedient contindrà la citació del titular. En cas de desconeixença del 
domicili del titular, es farà publicitat de l’expedient mitjançant edicte en 
el Butlletí Oficial de la Província i la publicació en un diari, al menys, 
d’entre dels de major circulació. Es concedirà un termini de 30 dies a fi 
que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret. La 
compareixença de qualsevol d’aquests amb el compromís de dur a terme 
les obres de construcció o reparació en el termini que a l’efecte s’assigni, 
interromprà l’expedient fins al seu venciment, moment en què els serveis 
tècnics hauran d’informar respecte de les obres realitzades. Si se’n dóna 
el vist- i-plau, l’expedient s’arxivarà sense més tràmit; en cas contrari, 
se’n declararà la caducitat. 

b) En el supòsit b) de l’article anterior l’expedient contindrà la citació del 
titular al seu domicili. En cas que es desconegui el domicili, es farà 
publicitat de l’expedient mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província i la publicació en dos diaris, al menys d’entre dels de major 
circulació. Es concedirà un termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, 
hereus o afavorits, pugui al·legar el seu dret, transcorregut el qual es 
declararà la caducitat. 

 
 
 



 
c) En els altres supòsits de l’article anterior, excepte l’apartat c), l’expedient 

administratiu de caducitat es limitarà a la citació del titular. Se li 
concedirà un termini de vuit dies per posar-se al corrent del pagament o 
per sol·licitar la pròrroga, transcorreguts els quals sense que ho efectuï, 
es traslladaran les restes a  l’ossera general. 

d) En el supòsit c) de l’article anterior, s’aplicarà el que disposen els articles 
27 i 35 d’aquesta ordenança. 

 
 

 
CAPÍTOL IV 

De les inhumacions, exhumacinos i trasllats. 
 

 
Article 59è 
Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les 
disposicions de caràcter higienicosanitàries vigents. D’acord amb el Reglament de la 
Policia Sanitària Mortuòria, s’entén per cadàver el cos humà durant els cinc primers 
anys següents a la mort real,  a partir dels quals tindrà la consideració de restes. 
 
Article 60è 

1. Cap cadàver serà inhumat abans de les vint- i-quatre hores de la defunció. 
2. La cerimònia de conducció tindrà lloc abans de les 24 h. de la defunció, ja que, 

en cas contrari, es podria esdevenir una descomposició ràpida, perill de contagi, 
insuficiència higiènica de l’habitatge, etc. 

 
Article 61è 

1. Per a la inhumació en nínxols, tombes, criptes o altres monuments funeraris, es 
tancaran hermèticament les obertures, per tal d’impedir emanacions i filtracions 
líquides. 

2. La construcció de nínxols, tombes, criptes o altres monuments funeraris es 
realitzaran amb materials que ofereixin una impermeabilitat relativa, per tal de 
permetre que tinguin lloc els canvis necessaris en la ulterior desintegració de la 
matèria orgànica continguda. 

 
Article 62è 
Els cadàvers es podran inhumar en qualsevol tipus de sepultura autoritzada per 
l’Ajuntament. 
 
Article 63è 
No es podrà obrir cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys des de la darrera 
inhumació o cinc si la defunció es va produir per malaltia infectocontagiosa, llevat del 
cas d’enterraments en tombes sense cripta. 
 
 
 
Article 64è 



 
Quan la inhumació tingui lloc en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes, en 
el mateix acte es podrà efectuar 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. 
 
Article 65è 
El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura estarà limitat per la seva 
capacitat, 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 voluntària i expressament, en forma fefaent quant a nombre 
o relació closa o excloent de persones, els cadàvers de les quals hi puguin ser inhumats. 
 
Article 66è 

1. El despatx d’una inhumació requerirà la presentació dels documents següents: 
a) títol de la sepultura 
b) autorització del jutge de districte o del que fos competent en els casos 

diferents de la mort natural. 
2. En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona al nom de la qual 

s’hagués estès el títol. 
3. si aquest resultés haver mort, o no es pogués identificar, s’autoritzarà la 

inhumació. Un cop efectuada, es requerirà als posseïdors perquè instin el traspàs 
a favor de qui en tingui el dret. El mateix tràmit se seguirà quan es tracti de 
l’enterrament del titular. 

 
Article 67è 
La inhumació es despatxarà a les oficines municipals, amb la inscripció en el Llibre de 
Registre. 
 
Article 68è 
El dret del titular a l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en aquestes 
ordenances, serà garantit en tot moment per l’Ajuntament. 
El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o estranys, estarà 
deferida vàlidament amb presumpció juris et de jure, 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’antel·lació. 
 
Article 69è 

1. Quan el títol fos estès a nom d’una comunitat religiosa o hospitalària, la 
inhumació exigirà la certificació similar acreditativa segons la qual el cadàver 
correspon a un membre de la comunitat o a un dels asilats escollits 

 
2. Si anés a nom d’una societat, associació o fundació legalment constituïda, tota 

inhumació exigirà la certificació similar acreditativa de pertànyer el cadàver a un 
dels seus membres o empleats. 

 
Article 70è 
Únicament es podrà 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 hi hagi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que 

succeeixin en el dret funerari. 
En tots aquest supòsits, es requerirà la prèvia presentació de la sol·licitud, instant el 
duplicat per pèrdua. 
 
Article 71è 

1. L’exhumació d’un cadàver o d’unes restes per a reinhumar- lo fora del recinte, 
requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari i el transcurs dels terminis 
assenyalats en aquesta ordenança des de la darrera inhumació. 

2. Per a aquestes actuacions caldrà la presència del titular sanitari competent en 
ordre legal. 

 
Article 72è 
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 73è 

1. El trasllat d’un cadàver o d’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 els transcursos dels terminis establerts en aquesta ordenança. 

2. Per a aquestes actuacions serà indispensable la presència del titular sanitari 
competent en ordre legal. 

 
Article 74è 
Per a l’autorització del trasllat d’un cadàver o unes restes dipositades en una sepultura, 
el títol del dret funerari de la qual figuri a nom de persona finada, caldrà sol·licitar 
prèviament el traspàs a favor del nou titula r. 
 
Article 75è 

1. Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre, fora del 
terme municipal, caldrà dur l’autorització de la Direcció General de 
Promoció de la Salut de la Generalitat o organisme que tingui 
encomanades aquestes funcions, i els documents que acreditin el 
compliment dels restants requisits exigits per les disposicions vigents. 

2. L’exhumació d’un cadàver per ordre judicial l’autoritzarà l’alcalde o 
regidor-delegat a la vista del manament del jutge que així ho disposi. 

3. Es concedirà la mateixa autorització quan l’exhumació procedeixi del 
reconeixement d’un cadàver disposat pel tribunal que intervingui en un 
procés canònic. 

 
Article 76è 



 
1. Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures particulars que continguin 

cadàvers o restes, hom els traslladarà a nínxols d’autorització temporal, sempre 
que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumació. Es devengaran,  
proporcionalment, els drets assenyalats en l’ordenança fiscal i seran retornats a 
llurs primitives sepultures una vegada acabades les obres. 

2. Salvant el cas anterior, i el de reparacions generals del cementiri, l’obertura 
d’una sepultura exigirà sempre l’obertura d’un expedient justificant els motius i 
l’autorització expressa de l’alcalde o regidor-delegat. 

 
 
 
 

CAPÍTOL V 
Del simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments funeraris. 

 
 

Article 77è 
1. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols, podran transcriure’s en qualsevol 

idioma, amb el respecte corresponent al recinte, fent responsable el titular de 
qualsevol inscripció que pugui vulnerar drets de tercers. 

 
Article 78è 
No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior del cementiri, ni es concediran parades ni 
autoritzacions per al comerç o propaganda, encara que fossin d’objectes adequats a la 
seva decoració i ornamentació. 
 
Article 79è 
L’Ajuntament no es fa responsable dels robatoris o desperfectes que puguin produir-se 
en les sepultures i en els objectes que s’hi dipositin. 
 
Article 80è 
L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes generals del 
cementiri, requerirà una autorització prèvia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL VI 



 
De les construccions funeràries, parcel·les, sarcòfags, arc-i-coves vials, 

plantacions i de la neteja del cementiri. 
 

Secció I. 
Sepultures de construcció municipal. 

 
 
Article 81è 

1. L’Ajuntament construirà nínxols i tombes en quantitat suficient, segons dades 
estadístiques, i hi atorgarà dret funerari en els casos d’inhumacions i trasllat de 
restes. 

2. La denominació de les sepultures (nínxols i tombes) es realitzarà adequadament 
i es numeraran de forma correlativa. Els titulars hauran d’acceptar el número 
corresponent.  

 
Article 83è 
Les obres que el particular sol·licités de reforma, decoració, reparació, conservació o 
accessoris en les sepultures de construcció municipal, necessitaran l’autorització 
municipal. 
 
Article 84è 

1. S’autoritzarà la col·locació d’elements que comprenguin dues o més sepultures o 
convertir dos o més nínxols en una sepultura aparent, mitjançant la col·locació 
d’una làpida comuna. 

2. La concessió del permís exigirà l’acceptació prèvia de la servitud permanent per 
raó de l’element decoratiu sobre la seva sepultura. En cap cas, la unificació a què 
es refereix aquest article no donarà dret a canviar els títols funeraris per un de 
sol que comprengui totes les sepultures. 

 
SECCIÓ II. 

Sepultures de construcció particular. 
 

Article 85è 
1. L’adjudicació del dret funerari sobre parcel·les s’efectuarà per resolució 

municipal, previ informe del servei tècnic. 
2. Dins els trenta dies següents de la notificació de l’adjudicació, el sol·licitant 

haurà d’ingressar l’import del valor de la parcel·la o arc- i-cova, entenent-se que 
desisteix de la sol·licitud si deixa transcórrer l’indicat termini sense efectuar 
l’ingrés. En aquest cas, l’adjudicació restaria automàticament sense efecte i es 
procediria a arxivar definitivament l’expedient. 

 
 
 
Article 85è  



 
1. Els adquirents del dret funerari sobre parcel·les ho seran 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’edificació, l’Ajuntament podrà deixar sense efecte el dret, 
mitjançant el pagament de la quantia assenyalada per a la retrocessió de 
parcel·les. No se satisfarà cap quantitat per les obres que s’hi hagin realitzat. 

2. Excepcionalment, aquests terminis podran ésser prorrogats a petició de 
l’interessat i a criteri de l’Ajuntament quan la classe, importància o qualitat de 
les obres ho aconsellin, previ informe dels serveis tècnics. 

 
Article 86è 
No es podrà iniciar la construcció d’una sepultura particular sense que la parcel·la hagi 
estat replantejada i atermenada pels serveis tènics i aprovada la realització de l’obra 
mitjançant el corresponent permís. Les despeses d’emplaçament i rebaix de la parcel·la, 
en el seu cas, aniran a càrrec del titular. 
 
Article 87è 
Les obres de construcció d’una sepultura particular estaran subjectes a la inspecció 
tècnica i 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 fixar en casos determinats 
per tal d’adequar les construccions a les necessitats urbanístiques i funcionals del 
cementiri. 
 
Article 88è 
La sol·licitud de construcció d’una sepultura particular es presentarà a l’Ajuntament 
acompanyada del projecte per triplicat, signat per tècnics competents, en els quals 
figuraran les plantes de què es compon la construcció, façana i seccions necessàries per 
a la seva completa comprensió. 
 
Article 89è 
Rebuda la sol·licitud de construcció d’una sepultura particular a l’Ajuntament i 
comprovada la titularitat de la corresponent parcel·la, passarà als serveis tècnics que 
hauran d’informar sobre el compliment dels condicionaments tècnics de la construcció i 
procedirà a la valoració del permís d’acord amb l’ordenança fiscal. Es proposarà la 
resolució que es consideri procedent. 
 
Article 90è 
Autoritzada una obra, es comunicarà a l’interessat, el qual ingressarà els drets que 
correspongui i s’estendrà el permís, que li serà lliurat acompanyat d’un plànol 
degudament conformat. 
 
Article 91è 
El titular de la sepultura de construcció particular comunicarà a l’Ajuntament el termini 
de les obres i informarà si hi ha hagut cap variació. Previ informe dels serveis tècnics,  
 
 
 



 
l’Ajuntament podrà exigir-ne la rectificació a l’interessat, d’acord amb els plànols o a la 
seva legalització mitjançant el pagament del dret que correspongui. 
 
Article 92è 
Enllestida l’obra de construcció particular de conformitat o legalitzada en el seu cas, 
previ informe dels serveis tècnics, serà donada d’alta per efectuar-hi enterraments. 
 
Article 93è 
Transcorregut el termini d’execució de les obres sense que s’hagin finalitzat, els serveis 
tècnics en procediran d’ofici a l’examen i comprovació i podran acordar la caducitat del 
permís, en cas de no jutificar-se la demora. 
 
Article 94è 
Les obres de construcció, reforma, ampliació o addició i decoració d’una sepultura de 
cosntrucció particular que afectin l’estructura de l’edifici, o dels seus departaments, 
estaran subjectes, pel que fa al permís, inspecció, execució i procediment, a allò 
disposat en els articles precedents, però el termini de realització restarà limitat a sis 
mesos que seran prorrogables per tres més a sol·licitud de l’interessat, quan la 
importància de les obres esmentades ho aconsellin, mitjançant el pagament dels drets 
assenyalats en l’ordenança fiscal. 
 
 

SECCIÓ III 
Disposicions comunes 

 
 
Article 95è 
La realització de tota classe d’obres dins el recinte del cementiri requerirà l’observança, 
per part dels contractistes executors, de les normes següents: 

a) els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar 
dins del recinte; 

b) la preparació dels materials per a la construcció haurà de realitzar-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 
dificultin la circulació o el pas de 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 en el 
recinte; 

 
 
 



 
f) un cop acabada l’obra, els contractistes executors hauran de procedir a la  

neteja del lloc de la construcció i a la retirada de la runa, fragments o 
residus de materials. Sense aquest requisit no s’autoritzarà l’alta. 

 
Article 96è 
 La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant de les sepultures se subjectarà a 
les normes següents: 

1. L’amplada màxima del terreny que podran ocupar els parterres i testos serà de 
0,30 m. de llarg a llarg de la façana de la sepultura. 

2. Només es podran construir parterres en els llocs on el terra no estigui 
pavimentat; altrament, només es podran col·locar testos, sempre que ornamentin 
sepultures que estiguin a flor de terra. 

 
Article 97è 

1. Les obres de reparació i conservació de les sepultures de construcció particular i 
dels accessoris i elements de decoració de les sepultures de construcció 
municipal realitzades per particulars, aniran a càrrec dels seus titulars. 

2. Els accessoris i elements de decoració adossats a les sepultures estaran a 
disposició dels interessats durant 6 mesos, en els supòsits assenya lats en l’article 
57è. 

 
Article 99è 

1. Podran tenir cura de les sepultures els titulars o persones en qui deleguin. 
2. Les restes de flors i d’altres objectes, un cop acabada la neteja d’una sepultura, 

s’hauran de dipositar en els llocs designats expressament. 
 
 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
 

Primera.- Queden derogades les disposicions municipals anteriors que contradiguin el 
que s’estableix en aquesta ordenança. 
 
Segona.- En els primers dos anys de l’obertura del recinte de l’ampliació del cementiri 
es podran atorgar concessions sobre sepultures de construcció municipal, encara que no 
concorri la circumstància exigida en l’art. 25è., segons resolució de la Regidoria-
delegada de Serveis Generals. 
 
 


