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REGLAMENT REGULADOR DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS I DE POLICIA MORTUÒRIA
TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions Generals.
Article 1r.- Competència.
És competència de l'Ajuntament la instal·lació, sosteniment, règim i govern interior dels cementiris, d'acord
amb les Lleis i disposicions sanitàries vigents, de conformitat amb l'article 25.2.k) de la Llei 7/1985, de Bases
de Règim Local, l’article 66.3.j) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Article 2n.- Objecte del reglament.
Aquest Reglament té per objecte regular l’activitat de policia sanitària mortuòria dins l’àmbit territorial de
Tordera i la gestió del servei públic de cementiri. La gestió d’aquest servei comprendrà la seva
administració, manteniment i funcionament, a més de les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes,
trasllats i, en general, tota activitat referida a cadàvers i restes cadavèrics.
Els cementiris existents al municipi de Tordera son els següents:






Cementiri Vell
Cementiri de l’Estany
Cementiri de Vallmanya
Cementiri de Sant Pere de Riu
Cementiri d’Hortsavinyà

Article 3r.- Formes de gestió.
El servei de cementiri municipal podrà prestar-se per mitja de qualsevol de les formes de gestió directa o
indirecta previstes a la normativa legal aplicable. L'Ajuntament de Tordera conservarà en tot cas les
funcions no delegables que impliquin exercici d'autoritat.
Article 4rt.- Drets i obligacions.
Pel que fa al cementiri municipal, l'Ajuntament assumeix els drets i les obligacions següents:
a) La vigilància, neteja i condicionament del cementiris.
b) L’autorització als particulars per tal de realitzar en el cementiris qualsevol classe d’obres, instal·lacions,
així com la seva inspecció.
c) Atorgar les concessions dels drets funeraris sobre sepultures (nínxols, tombes, etc.), i el reconeixement
de drets funeraris de qualsevol classe.
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d) Autoritzar les transmissions inter vivos i mortis causa en la forma prevista per aquest reglament.
e) Acordar l'extinció del dret funerari i les reversions de les sepultures.
f) Resoldre tots els recursos, queixes i peticions que es presentin contra els actes d’autorització de la
transmissió del dret funerari i de gestió del servei.
g) La percepció dels drets i de les taxes, preus públics o tarifes que siguin procedents.
h) Crear i gestionar el registre de sepultures.
i) Autoritzar i realitzar les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i restes que pretenguin
realitzar-se en el cementiris municipal, així com la recepció de restes o cendres.
j) El compliment de les mesures sanitàries o higiènico-sanitàries que corresponguin en aplicació de la
legislació sectorial vigent.
k) El nomenament, direcció i cessament del personal adscrit al servei.
TÍTOL I. Dels Cementiris
CAPÍTOL I. Disposicions generals.
Article 5è.- Principi de no discriminació.
1.- Els enterraments que es facin al cementiri municipal es realitzaran sense cap discriminació per raons de
religió ni de qualsevol altre tipus.
2.- No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri, en esglésies, capelles o qualsevol
monument funerari, religiós o artístic, sense l’autorització expressa de les autoritats competents i
adoptant-se, en tot cas, les condicions higiènico-sanitàries fixades per la normativa vigent.
Article 6è.- Horari d’obertura.
El cementiri romandrà obert al públic, d'acord amb l'horari que fixi l'Alcaldia i que figurarà exposat a
l'entrada principal. Es podran realitzar les inhumacions que es presentin fins a mitja hora abans del
tancament, i hauran de traslladar-se al dipòsit corresponent, els cadàvers que es presentin després.
Article 7è.- Visitants.
Les persones que visitin el cementiri s’han de comportar amb el respecte adequat al recinte i a aquest
efecte, no és permès cap acte que, directe o indirectament, suposi la seva profanació, quedant prohibida
l'entrada a tota persona o grup de persones que, pel seu estat o d'altres causes, pugui pertorbar la
tranquil·litat i l'ordre del recinte, donant-se compte a l’autoritat competent per a la sanció que pugui
correspondre.
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Article 8è.- Vehicles.
No es permetrà l’accés de vehicles, llevat dels vehicles municipals de serveis, els de les empreses de serveis
funeraris i els de les empreses que portin materials de construcció que hagin de ser utilitzats en el propi
cementiri, sempre que els conductors vagin proveïts de les corresponents llicències i autoritzacions. En tot
cas, els propietaris dels esmentats mitjans de transport seran responsables dels desperfectes produïts a les
vies o instal·lacions del cementiri i estaran obligats a la immediata reparació o, si s’escau, la indemnització
dels danys causats. Absent el propietari, la mateixa responsabilitat podrà exigir-se immediatament al
conductor del vehicle causant dels danys.
Article 9è.- Animals.
Queda també prohibida l'entrada d’animals de qualsevol mena, exceptuant-se els gossos pigall, sempre que
vagin degudament identificats, estiguin realitzant la seva tasca i compleixin les condicions d’higiene i
salubritat fixades a la legislació vigent.
Article 10è.- Exercici d’activitats.
No s’autoritza la venda ambulant a l’interior del cementiri, ni es poden concedir parades ni autoritzacions
per al comerç o propaganda, encara que siguin objectes adequats a la seva decoració o ornamentació.
Article 11è.- Ús de restes de l’ossera amb finalitats pedagògiques.
Prèvia presentació de l’interessat, acompanyada de la petició del Departament universitari corresponent o,
si s’escau, de l’autorització del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, hom podrà endur-se
restes de l’ossera amb finalitats pedagògiques, mitjançant autorització escrita de l’Alcaldia.
Article 12è.- Nínxols.
1.- L'Ajuntament procedirà a la construcció del nombre de nínxols que aconsellin les previsions
estadístiques, i n'atorgarà el dret funerari. La construcció es podrà dur a terme, si s’escau, per part del
concessionari del servei de cementiri.
2.- Així mateix, l’Ajuntament procedirà a habilitar el nombre de columbaris suficients per a dipositar-hi les
restes procedents d'incineracions.
3.- Els nínxols i els columbaris estaran numerats correlativament.
Article 13è.- Construcció de nínxols.
La construcció de nínxols per l'Ajuntament s'efectuarà d'acord amb els projectes formulats pels Serveis
Tècnics corresponents, ajustant-se a les normes sanitàries i mesures exigides pel Reglament de Policia
Sanitària i Mortuòria. La construcció es podrà dur a terme, si s’escau, per part del concessionari del servei
de cementiri.
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Article 14è.- Obres en les sepultures.
La realització de qualsevol obra, col·locació de làpides, pintura, substitució, etc, són a càrrec dels seus
titulars, realitzant-se a través del concessionari del servei.
Article 15è.- Làpides.
1.- Totes les sepultures, independentment que continguin o no un cadàver o restes inhumades han d’estar
tapades amb una llosa, damunt de la qual es pot col·locar una làpida.
2.- Les làpides hauran de seguir el disseny i les mides que l’Ajuntament facilitarà als interessats, deixant
llibertat en el tipus i tècnica de gravat de lletres i motius escultòrics.
3.- Els epitafis, els recordatoris, els emblemes i els símbols inscrits en les làpides es poden escriure en
qualsevol idioma i han de guardar el degut respecte al recinte. El titular del dret funerari és responsable de
tota inscripció que pugui lesionar drets de tercers.
4.- En les sepultures que no disposin de làpida, s’inscriurà en la llosa el nom i els cognoms del cadàver de
l'última persona inhumada, si es tracta de dret funerari de lloguer, o del seu titular en un altre cas.
CAPÍTOL II. Conservació i manteniment del cementiri.
Article 16è.- Neteja exterior de la sepultura.
Una vegada finalitzada la neteja exterior de la sepultura, caldrà dipositar-se en els llocs habilitats a l’efecte
en el propi cementiri municipal, les restes de flors i altres objectes inservibles.
Article 17è.- Drets de conservació del cementiri.
Els titulars de les sepultures queden obligats a col·laborar a la conservació del cementiri municipal,
mitjançant el pagament dels drets que l'Ajuntament fixi en la corresponent Ordenança Fiscal.
Article 18è.- Liquidació de taxes.
La taxa per la conservació del cementiri municipal es meritarà anualment, notificant-se als interessats amb
la necessària antelació i indicant-se la forma de portar a terme la seva liquidació.
Article 19è.- Responsabilitat per desperfectes i robatoris.
L’Administració municipal no assumirà cap responsabilitat sobre robatoris i desperfectes que tercers puguin
cometre en les sepultures i els objectes que s’hi dipositin. Tampoc el personal del cementiri es farà
responsable del trencament de les làpides col·locades pels particulars, en el moment de l’obertura dels
nínxols.
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TÍTOL II. Del dret funerari.
CAPÍTOL I.- Disposicions generals.
Art. 20è.- Dret funerari.
El dret funerari sobre sepultures es configura com un dret a l’ús privatiu d’un bé de domini públic, per tal
de dipositar cadàvers o restes humanes i queda subjecta a la regulació establerta en aquest reglament i les
seves modificacions.
Article 21è.- Adquisició.
1.- El dret funerari neix originàriament per l’atorgament de la concessió d’una sepultura i el pagament de la
taxa corresponent que, en cada cas, assenyali l’ordenança fiscal.
2.- La concessió d’ús d’una determinada sepultura atorga als particulars el dret d’usar-la per a la inhumació
del seu titular, la dels seus familiars i les persones que ell mateix determini. La titularitat dominical
correspon exclusivament i en tot moment a l’Ajuntament de Tordera.
3.- L’exercici dels drets funeraris queda subjecta a les facultats i obligacions establertes en el títol de
concessió i en el present reglament on es determinen el règim jurídic i les peculiaritats d’aquest dret
administratiu.
Article 22è.- Sistema de concessió.
El sistema de concessió de drets funeraris sobre els nínxols en el moment de produir-se una defunció o
d’un trasllat de restes es sotmetrà al següent procediment: s’assignaran de forma correlativa i per fileres
dins de cada bloc, sense produir salts en la numeració, iniciant-se l'adjudicació pel nínxol situat a la part
inferior dreta del bloc (fila primera), continuant en ordre ascendent fins a la filera quarta, i així
successivament, en ordre vertical de baix a dalt, fins a completar la totalitat dels nínxols de cada bloc.
Article 23è.- Garantia.
El dret funerari sobre tota mena de sepultures es garantirà formalment mitjançant la seva inscripció en el
llibre registre que es portarà en el Servei Municipal de Cementiris i pel lliurament de títol nominatiu de
cada sepultura.
Article 24è.- Llibre registre de sepultures.
1.- Es portarà un registre general de sepultures on s’anotaran totes les operacions que afectin a la
concessió i transmissió de drets funeraris. En aquest registre, que podrà comptar amb altres llibres
auxiliars, es contindran les següents dades:
a) Identificació de la sepultura.
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b) Data d’atorgament de la concessió i venciment de la mateixa.
c) Nom, cognoms, núm. de DNI (o similar) i domicili del titular del dret funerari.
d) Nom cognoms, núm. de DNI (o similar) i domicili del beneficiari designat, si s’escau, pel titular del dret
funerari.
e) Nom, cognoms, núm. de DNI (o similar) i domicili de l’usufructuari del dret funerari, si s’escau.
f) Transmissions per actes mortis causa o inter vivos.
g) Inhumacions, exhumacions o trasllats, amb indicació del nom i cognoms de la persona i la data de la
incidència.
h) Venciments i pagaments dels drets i taxes.
i) Qualsevol altre incidència que afecti a la sepultura.
2.- Aquest llibre registre pot ser informatitzat.
Article 25è.- Títols.
1.- El dret funerari sobre sepultures es garantirà per l'expedició d'un títol nominatiu que serà inscrit en el
Registre General de Sepultures. El lliurament dels corresponents títols funeraris serà facultat exclusiva de
l’Ajuntament.
2.- El títol del dret funerari ha de contenir les dades següents:
a) Identificació de la sepultura.
b) Data d’atorgament de la concessió.
c) Nom, cognom i domicili del titular del dret funerari.
d) Drets inicials satisfets.
e) Nom i cognoms de les persones, els cadàvers o les restes de les quals es refereixin les inhumacions,
exhumacions o trasllats i la data d’aquestes actuacions.
f) Declaració, si s’escau, de provisionalitat, sens perjudici de tercer de millor dret del títol lliurat.
3.- El títol representatiu del dret funerari atorgat pel termini mínim ha de contenir els apartats a, b, i c
esmentats al punt anterior, a més de les anualitats satisfetes, el seu venciment i les successives
renovacions.
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Article 26è.- Titulars.
1.- El dret funerari es pot atorgar i registrar, en les condicions que s’assenyalen, a nom de les persones
físiques i jurídiques següents:
a) A nom de qualsevol persona física, sigui l’adquirent originari o el derivatiu per transmissió mortis causa o
inter vivos.
En el moment de la primera adquisició, el dret funerari es pot atorgar a favor d’ambdós cònjuges o
membres d'una parella de fet.
En el cas de llegat de l’usdefruit, el dret funerari s’ha de registrar a nom de l’usufructuari.
b) A nom de corporacions, fundacions i entitats privades, sense ànim de lucre, legalment constituïdes, per a
ús exclusiu dels seus membres associats o empleats.
c) A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com a tals per a
l’Administració, per a l’ús exclusiu dels seus membres i dels asilats i acollits.
2.- Llevat de causa justificada no es podrà sol·licitar una nova concessió si ja s’és titular d'una altra.
3.- El dret funerari no es pot atorgar ni registrar, en cap cas, a nom de societats d’assegurances, de previsió
o qualsevol altra similar que, exclusivament com a complement d’altres riscs, garanteixen als seus afiliats el
dret a sepultures per al dia del seu òbit. Aquestes societats només poden obligar-se a proporcionar a la
persona assegurada el capital necessari per a obtenir-la.
Article 27è.- Durada.
La concessió d’ús sobre les sepultures té caràcter temporal i pot ser de dos tipus: la primera s’atorga per un
termini de cinquanta anys, i la segona per un termini de cinc anys.
Article 28è.- Concessió pel termini màxim.
1.- Expirat el termini màxim de la concessió, establert en cinquanta anys, es requerirà al seu titular o a les
persones que es subroguin per herència o altre títol, en el domicili que consti al llibre registre de
sepultures, perquè triïn entre sol·licitar una nova concessió o per traslladar les restes a l’ossera.
2.- El fet de no atendre el requeriment per a la rehabilitació del títol a l’acabament del termini establert,
implicarà necessàriament, la reversió del dret corresponent a l’Ajuntament amb la sepultura que el
representi, i el trasllat de les restes existents a l’ossera general.
Article 29è.- Concessió pel termini mínim.
1.- Abans d’expirar el termini mínim de cinc anys, si així es sol·licita amb vuit dies hàbils d’antelació, es pot
atorgar una única pròrroga, per un termini de cinc anys més, a petició de la persona titular, dels hereus,
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dels causa-havents o de qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquell o
aquelles, les restes de les quals estiguin inhumades en la sepultura de que es tracti. Cas de no sol·licitar-se
l’esmentada pròrroga, l’Ajuntament, una vegada acabat el termini, podrà disposar lliurament del nínxol i el
trasllat de les restes a la fossa comuna.
2.- Expirat el termini de la concessió o la seva pròrroga, es comunicarà al titular, en el domicili que consti en
el llibre registre de sepultures, que es procedirà al trasllat de les restes a l’ossera.
3.- L’adjudicació en règim de concessió pel termini mínim podrà esdevenir concessió d’ús pel termini que
resti fins als cinquanta anys, mitjançant el pagament de la quantitat establerta en la corresponent
ordenança fiscal, amb reducció, si s’escau, dels imports satisfets en concepte de concessió pel termini de
cinc anys.
Article 30è.- Pròrroga excepcional.
1.- Els enterraments que successivament es realitzin a una mateixa sepultura no alteraran el termini del
dret funerari.
2.- No obstant, si es produeix l’enterrament d’un cadàver quan el termini que manca per a la fi de la
concessió, o si s’escau, de la seva pròrroga, és inferior al legalment establert per al trasllat de cadàvers,
l’esmentat termini es prorrogarà excepcionalment per un període de cinc anys des de la data de
l’enterrament, i durant aquesta pròrroga no es podrà practicar cap nou enterrament.
Article 31è.- Altres.
1.- En el cas que no sigui possible inhumar un cadàver en una sepultura perquè no hagi transcorregut el
període mínim de dos o de cinc anys des del darrer enterrament que s’hi hagi efectuat, la persona
interessada pot obtenir la concessió d’un nínxol, mitjançant el pagament de la taxa establerta en
l’ordenança fiscal, pel temps indispensable fins que sigui possible el trasllat del cadàver a la sepultura on
originàriament s’hauria inhumat si no hagués existit l’esmentat impediment.
2.- Transcorregut el termini indicat, si no hi hagués causes que justifiquin la pròrroga, el cadàver o les
despulles s’han de traslladar d’ofici a la primera sepultura. El cost del trasllat és a càrrec de la persona
interessada.
3.- Aquesta concessió pel temps indispensable no es pot transformar en concessió a cinquanta anys amb el
pagament de la quantitat establerta a l’ordenança fiscal.
Article 32è.- Restes de personalitats il·lustres.
Les restes pertanyents a personalitats il·lustres, segons acord del Ple de la Corporació, no seran traslladades
a l’ossera general si correspongués fer-ho per la concurrència d’alguna de les causes assenyalades en el
present Reglament.

8 / 20

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

38c2e7a24bb5419f9017b207d68f2a96001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Altres -

Metadades

Règim interior - Secretaria

Núm.Expedient: 2018 / 3839

Excepcionalment, l’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries a fi i efecte que les esmentades restes
romanguin en una sepultura individualitzada o que permeti una fàcil identificació.
Article 33è.- Clausura del cementiris
Malgrat el termini assenyalat per les concessions, si per qualsevol motiu hagués de clausurar-se el
cementiri o part del mateix abans de finalitzar el termini, els titulars del dret funerari tindran una doble
opció:
a) Traslladar les restes a sepultures noves de la mateixa categoria i filera.
b) Traslladar les restes a l’ossera general, essent indemnitzats pel termini el transcurs del qual estigui
pendent, tenint-se únicament en compte pel càlcul de la indemnització l’import de les taxes satisfetes i no
el de les obres o instal·lacions executades pel concessionari.
CAPÍTOL II. Transmissió del dret funerari.
Article 34è.- Transmissió del dret funerari.
1.- Les sepultures es consideren bens fora de comerç. Per tant, no podran ser objecte de transmissió
onerosa de cap classe.
Només seran vàlides les transmissions efectuades en la forma prevista en aquest Reglament, amb
intervenció i autorització municipal, i previ pagament dels drets establerts en les ordenances fiscals
corresponents.
2.- Les transmissions es classifiquen en:
a) Transmissions del dret funerari mortis causa.
b) Transmissions del dret funerari inter vivos.
Així mateix, les transmissions podran tenir el caràcter de provisionals, d’acord amb el que estableix la
secció III del present capítol.
3.- Les successives transmissions d’un dret funerari s’entendran vàlides pel termini de llur concessió i no
alteraran la durada del termini total de la concessió atorgada en el seu dia, normal o provisional.
Secció primera.- Transmissió mortis causa
Article 35è.- Disposició general.
El dret funerari es pot adquirir mortis causa mitjançant donació per causa de mort o mitjançant herència,
sigui aquesta diferida en testament, per contracte o per llei.
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Article 36è.- Donació per causa de mort.
1.- El titular del dret funerari en qualsevol moment pot designar una persona beneficiària de la sepultura
per a després de la seva mort. A aquest efecte, ha de comparèixer davant la persona responsable del Servei
Municipal de Cementiri i subscriure l’oportuna acta, en la qual s’han de consignar les dades de la sepultura,
el nom i cognoms i el domicili de la persona beneficiària. Aquesta compareixença es pot substituir per un
document notarial en el que constin les dades esmentades.
2.- Aquesta donació no podrà ser efectiva en els supòsits següents:
a) Quan el titular del dret funerari la revoqui expressament mitjançant compareixença davant la persona
responsable del Servei Municipal de Cementiri o en escriptura pública o testament.
b) Quan el titular del dret funerari el llegui a persona diferent del beneficiari.
c) Quan el beneficiari premori al titular del dret funerari. En aquest cas, el dret funerari s’ha de transmetre
a favor dels hereus del titular en la forma que s’estableix en els articles següents.
3.- Els nous titulars del dret funerari poden realitzar la mateixa designació de beneficiari.
Article 37è.- Cònjuges.
1.- En el cas de drets funeraris adquirits a nom d’ambdós cònjuges o dels membres d'una parella de fet, a la
mort d’un d’ells, el supervivent s’entén com a beneficiari.
2.- El cònjuge supervivent, al seu torn, pot nomenar un nou beneficiari, si no ho haguessin fet
conjuntament amb anterioritat, per a després de l’òbit.
Article 38è.- Beneficiari.
Quan el titular d’un dret funerari hagi designat beneficiari, un cop aquest hagi justificat la defunció del
titular i hagi identificat la seva personalitat, s’executarà la transmissió al seu favor mitjançant el lliurament
d’un nou títol pels anys que restin de la concessió, si s’escau, i la seva consignació en el llibre registre de
sepultures.
Article 39è.- Successió testada.
1.- Si, segons el certificat emès pel Registre d’últimes voluntats, existeix testament, s’ha d’obrir la successió
testamentària i, d’acord amb les disposicions del testador, s’ha de dur a terme la transmissió del dret
funerari.
2.- Si el testador ha disposat la seva herència a favor de diversos hereus, una vegada aquests l’hagin
acceptat legalment, el dret funerari es defereix als qui d’entre ells es designi per majoria de participació en
l’herència.
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3.- En el cas que no s’aconsegueixi o que no sigui possible l’expressada majoria, la titularitat s’atribueix,
amb caràcter provisional, a aquell dels hereus que ho hagi sol·licitat, que estigui en possessió del títol i que
acrediti que en la sepultura de referència ha estat inhumat el cadàver del seu cònjuge o d’algun dels seus
ascendents, descendents o col·laterals fins al quart grau per consanguinitat o fins al segon grau per afinitat.
4.- Si no és possible establir la persona a qui ha d’atorgar-se el dret funerari, aquest recau en la de major
edat entre els hereus, i si aquest no accepta, al que el segueixi en edat i així successivament.
Article 40è.- Llegat d’usdefruit.
En el llegat d’usdefruit de tota classe de sepultures, el dret funerari s’inscriu en el llibre registre general, a
favor de l’usufructuari i es cancel·la a la seva mort, en què es consolida amb la nua propietat.
Article 41è.- Successió contractual.
1.- Si el titular del dret funerari i el seu cònjuge han atorgat capítols matrimonials, s’estarà a allò que
aquests disposin en matèria successòria.
2.- Si existeixen diverses persones cridades s’ha de procedir conforme a l’establert per a la successió
testada.
Article 42è.- Successió intestada.
1.- Si no hi ha beneficiari designat ni successor testamentari o contractual, el dret funerari es transmet per
l’ordre de la successió establert per la legislació civil i, si existeixen diverses persones cridades ab intestato,
s’ha de procedir conforme a l’establert per a la successió testada.
2.- Si el cridat no és el cònjuge vidu, es reconeix a favor d’aquest el dret d’usdefruit. No tenen dret a gaudir
d’aquest usdefruit el vidu o la vídua que es trobin en algun dels supòsits següents:
a) Si, en morir el causant, es troba en estat de separació per sentència ferma.
b) Si està separat de fet amb trencament de la unitat familiar, per consentiment mutu expressat
formalment o per alguna de les causes que permeten la separació judicial o el divorci.
3.- Perdran l’usdefruit si contrauen nou matrimoni o si passen a viure maritalment de fet amb una altra
persona. Finat l’esmentat cònjuge o acreditades les seves posteriors núpcies o convivència marital, el dret
funerari es consolida amb la nua propietat.
4.- Quan el titular del dret funerari mori ab intestato, sense deixar cap parent, el dret funerari revertirà a
l’Ajuntament, una vegada transcorregut el termini pel que fou atorgat.
Article 43è.- Traspàs.
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1.- En el termini d’un any, a comptar de l’endemà de la mort del titular del dret funerari, el beneficiari
designat, els hereus o el llegatari estan obligats a traspassar-lo a favor propi. A aquest efecte s’ha de
comparèixer davant la persona responsable del Servei Municipal de Cementiri, amb el títol corresponent i
els restants documents justificatius de la transmissió, amb el pagament de les taxes corresponents.
2. Si, transcorregut el termini esmentat, no s’ha sol·licitat la transmissió, l’adquirent haurà de suportar, si
s’escau, els possibles perjudicis derivats de l’atorgament a favor de tercer d’un posterior títol provisional i
la subsegüent anul·lació de l’anterior.
Secció segona.- Transmissió inter vivos
Article 44è.- Cessió.
El dret funerari sobre sepultures es pot transmetre inter vivos mitjançant cessió a títol gratuït, a favor de
parents del titular d'aquest, amb línia directa i col·lateral fins al quart grau de consanguinitat i fins al segon
grau per afinitat, i del cònjuge o de les persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima de cinc
anys amb el titular immediatament anterior a la transmissió. També podrà cedir-se gratuïtament a favor
d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les lleis.
Article 45è.- Formalització de la cessió.
1.- La cessió del dret funerari es realitza a favor d'una persona determinada, per escrit i davant el
responsable del Servei Municipal de Cementiri, el qual haurà de comprovar la personalitat i l'acceptació
d'aquell a favor del qual es reconeix el dret, així com el pagament de les taxes corresponents.
2. La compareixença personal, d'una o d'ambdues parts, podrà substituir-se per escriptura pública.
Article 46è.- Renúncia.
1.- El titular, els seus hereus i els beneficiaris podran renunciar al dret funerari per escrit i en qualsevol
moment. En el cas d’existir cadàvers o restes podran ser traslladats a una altre sepultura a càrrec del titular
o a l’ossera comú.
2.- La renúncia al dret funerari només es pot fer a favor de l’Ajuntament de Tordera.
Secció tercera.- Transmissions provisionals
Article 47è.- Títol provisional.
Quan no sigui possible dur a terme la transmissió en les formes establertes als articles precedents, bé
perquè no pugui justificar-se la defunció del titular del dret, bé perquè sigui insuficient la documentació
presentada, o per raó d’absència de les persones que hi tinguin dret, es pot lliurar un títol provisional.
Article 48è.- Procediment.
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1.- Les transmissions que s’efectuïn amb caràcter provisional tenen causa en expedient administratiu, en el
tràmit del qual s’ha d’incloure l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari al menys d’entre els
de major difusió de la província, al tauler d’edictes de la casa consistorial i a la pàgina web municipal, a fi i
efecte que en el termini de quinze dies hàbils següents, a comptar de l’endemà de la darrera publicació, s’hi
puguin oposar els que es creguin amb dret.
2.- Els títols que a aquest efecte s’expedeixin, ho seran sens perjudici de tercer de millor dret i amb
prohibició de tota exhumació posterior de cadàvers o restes que no siguin del cònjuge, ascendents o
col·laterals fins al quart grau de consanguinitat o afinitat del nou titular o de la persona que sol·licita
l’exhumació.
L’import de les publicacions anirà a càrrec de l’interessat.
Article 49è.- Prescripció.
1.- Els posseïdors de títols sobre sepultures que figurin registrades a nom d’una persona finada podran
sol·licitar provisionalment la transmissió del dret funerari, quan hagin transcorregut trenta anys des de la
data d’expedició del títol o quan s’acrediti la declaració de defunció del titular conforme al que estableix el
Codi Civil.
2.- En aquells casos que existeixi constància o presumpció de l’òbit del titular del dret funerari, sense que
sigui possible l’aportació del títol, s’entén, excepte prova en contrari, que està acreditada la possessió del
títol i el dret funerari del sol·licitant pel compliment dels requisits següents:
a) Si resulta de document fefaent lliurat al menys deu anys abans, sempre que no s’hi hagi fet cap
inhumació posterior.
b) Pel fet d’haver estat inhumat en la sepultura de referència el cadàver del cònjuge, ascendent,
descendent o col·lateral fins al quart grau per consanguinitat o segon per afinitat del qui ho sol·liciti, amb la
mateixa antelació, sempre que no s’hi hagi fet cap inhumació posterior.
Article 50è.- Efectes.
Transcorreguts vint anys des de l’expedició del títol provisional, aquest esdevindrà definitiu amb l’emissió
d’un nou títol de concessió permanent i cessaran els drets dels qui podien reclamar la titularitat.
CAPÍTOL III. Modificació del títol funerari
Article 51è.- Procediment.
1.- El procediment per transmetre, rectificar o alterar la titularitat del dret funerari es pot iniciar d’ofici o a
sol·licitud de la persona interessada.
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2.- La sol·licitud d’iniciació ha d’anar acompanyada de la documentació necessària per a justificar els seus
extrems i del títol del dret funerari, excepte en el cas de pèrdua. No és obstacle per a la instrucció de
l’expedient la impossibilitat de lliurar el títol quan la persona instant d’aquell no en sigui posseïdora.
Article 52è.- Mesures provisionals.
1.- Iniciat el procediment i ateses les circumstàncies de cada cas, l’Alcaldia pot resoldre la suspensió de les
operacions en la sepultura. Aquesta suspensió resta sense efecte en transmetre’s, rectificar-se o alterar-se
la titularitat.
2.- No obstant, es poden autoritzar les operacions de caràcter urgent, de les qual s’ha de deixar constància
a l’expedient.
Article 53è.- Pluralitat de causa-havents.
1.- En qualsevol règim transmissor que se segueixi, quan la designació del nou titular recaigui per majoria
en un dels hereus, s’invita la resta d’aquests a traslladar les restes dels familiars amb qui els uneix un
parentiu més pròxim que el del nou titular.
2.- Els esmentats hereus poden sol·licitar l’adjudicació d’una o més sepultures per tal de traslladar les
restes dels familiars esmentats en el paràgraf anterior, que es concediran segons les disponibilitats del
cementiri.
Article 54è.- Rectificació d’errors.
Els errors en el nom, cognoms o qualsevol altra dada que consti en el llibre de registre de sepultures o en el
títol, es corregeixen a instància del titular, prèvia justificació i comprovació de les dades a rectificar.
Article 55è.- Deteriorament del títol.
Si per l’ús o qualsevol altre motiu un títol es deteriora, es pot canviar per una altre d’igual a nom del mateix
titular, previ pagament de la taxa corresponent.
Article 56è.- Sostracció o pèrdua del títol.
1.- En el cas de sostracció o pèrdua de títol, prèvia sol·licitud del titular i comprovació adequada, podrà
expedir-se duplicat. Si el sol·licitant no és titular caldrà acreditar el seu dret documentalment i, cas contrari,
es procedirà d’acord amb el procediment establert a les transmissions provisionals.
2.- L’expedició de nous títols o duplicats, tret del cas d’errada imputable a l’administració, exigirà el
pagament dels drets corresponents.
Article 57è.- Retenció indeguda del títol.
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Si la denúncia es formula per la presumpta retenció indeguda del títol, prèvia audiència del denunciant i del
posseïdor, o en rebel·lia d’aquest, se suspendran els drets d’ús de la sepultura de resultes de la pertinent
resolució, dintre del marc d’aquest reglament.
CAPÍTOL IV.- Caducitat.
Article 58è.- Disposició general.
Es pot declarar la caducitat del dret funerari, que reverteix en aquest cas a l’Ajuntament de Tordera, en els
casos següents:
a) Per estat ruïnós de la sepultura.
b) Per abandó de la sepultura. Es considera com a tal el transcurs de cinc anys d’ençà del darrer pagament
de les taxes de manteniment del cementiri.
c) Pel transcurs del termini de durada del dret funerari, sigui el termini de cinquanta anys o el de cinc anys,
i, si s’escau, la pròrroga d’aquest darrer.
d) Per renúncia del titular del dret funerari.
e) Per rescat del dret a favor de l'Ajuntament, abans del venciment del termini estipulat.
Article 59è.- Procediment.
1. La caducitat es declara amb la tramitació prèvia del corresponent expedient contradictori, el qual
s’instruirà de la manera següent:
a) En el cas de ruïna de la sepultura, previ informe tècnic, s’ha de donar audiència al titular del dret
funerari, el domicili del qual sigui conegut o, si no ho és, mitjançant publicitat en el Butlletí Oficial de la
província, en el Tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal, perquè en el termini de
quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació o de la última publicació, el titular, el beneficiari,
els hereus o d’altres puguin presentar al·legacions.
La compareixença de qualsevol de les persones esmentades amb el compromís de portar a terme les obres
de construcció o de reparació de la sepultura en el termini que aquest efecte se li indiqui, interromp
l’expedient fins al seu venciment, moment en que els Serveis Tècnics informaran sobre la situació de la
sepultura. Si resulten conformes, l’expedient s’arxivarà sense mes tràmit; cas contrari es declararà la
caducitat, traslladant-se les restes a les osseres destinades a l’efecte.
Es considerarà que les construccions estan en estat de ruïna quan no puguin ser reparades per mitjans
normals o quan el cost de la reparació sigui superior al cinquanta per cent del cost estimat a preus actuals
per la seva construcció.
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b) En el cas d’abandó de la sepultura, es donarà audiència al titular del dret funerari de la manera descrita
en l’apartat anterior concedint-li un mes perquè es posi al corrent de pagament. Transcorregut aquest
termini sense fer-ho, es declararà la caducitat, traslladant-se les restes a les osseres destinades a l’efecte.
c) En el cas de transcurs del termini de durada de la concessió, s’ha d’oferir l’atorgament d’allò que
disposen els arts. 32 i 33 d’aquest Reglament.
d) En el cas de renúncia, s’estarà a allò disposat a l’article 50è del present Reglament.
e) Es podrà rescatar el dret funerari, de manera unilateral, atès l'interès públic i mitjançant la indemnització
que correspongui i segons el procediment que determini la normativa vigent.
Article 60è.- Accessoris i elements de decoració.
1.- En els supòsits de caducitat del dret funerari, els accessoris i altres elements de decoració adossats a les
sepultures estaran a disposició de les persones interessades durant sis mesos. No obstant, l’Ajuntament pot
prohibir la sortida del recinte del cementiri aquelles obres escultòriques i ornamentals d’especial interès
artístic, que revertiran a favor de l’Ajuntament al termini de la concessió.
2.- El mateix règim seguiran les instal·lacions fixes existents en les sepultures que, tot i no tenir caràcter
artístic, estiguin unides o adossades de tal manera a aquelles que el fet de retirar-les pugui comportar el
seu deteriorament.
TÍTOL III.
De les inhumacions, les exhumacions i els trasllats.
Capítol I.- Disposicions generals.
Article 61è.- Normativa.
1.- Les inhumacions, les exhumacions o els trasllats de cadàvers i les restes es regeixen per les disposicions
de caràcter higienico-sanitàries vigents.
2.- De conformitat amb el Reglament de 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
cadavèriques.
CAPÍTOL II. Inhumacions.
Article 62è.- Inhumació.
1.- No es pot inhumar cap cadàver abans de transcorregudes vint-i-quatre hores del seu traspàs.
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2.- En cas de ràpida descomposició del cadàver, perill de contagi, insuficiència higiènica de l’habitatge o
qualsevol altra causa similar, la cerimònia de conducció tindrà lloc abans de transcórrer el termini
esmentat. En aquests supòsits, el cadàver ha de romandre en el dipòsit corresponent fins el transcurs del
termini.
Article 63è.- Lloc autoritzat.
1.- Es poden inhumar els cadàvers en qualsevol de les sepultures autoritzades per l’Ajuntament.
2.- Les sepultures han de tancar-se hermèticament, de manera que s’impedeixin les emanacions i filtracions
líquides. A aquest efecte i per tal de permetre, no obstant això, els canvis necessaris a la ulterior
desintegració de la matèria orgànica continguda, la seva construcció es realitzarà amb materials que
suposin una permeabilitat relativa.
Article 64è.- Obertura de sepultures.
No es pot obrir cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys de la darrera inhumació si el decés fou
degut a circumstàncies naturals o accident, o cinc anys, si el decés fou per causes que poden representar un
perill sanitari.
Article 65è.- Reducció de despulles.
1.- Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes cadavèriques, es
pot efectuar en el mateix acte la reducció de les despulles d’aquestes.
2.- L’operació de reducció de despulles pot tenir lloc abans de l’acte d’enterrament, a petició expressa del
titular del dret funerari, sempre que les disponibilitats del servei ho permetin. En aquest cas, l’operació
podrà ser presenciada pel titular o persona a qui aquest delegui.
Article 66è.- Nombre d’inhumacions.
El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura no està limitat per altra causa que la seva capacitat
respectiva, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes, llevat que el titular del dret funerari, en
establir-se aquest dret o en qualsevol moment posterior, el limiti voluntàriament i expressa, en forma
fefaent quant a nombre o relació closa o excloent de persones, els cadàvers dels quals hi puguin ser
inhumats.
Article 67è.- Inhumació amb títol.
1.- El dret del titular a l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en aquest reglament és garantit en
tot moment per l’Administració municipal.
2.- El consentiment del titular del dret funerari per a la inhumació de familiars o d’estranys s’entén emès
vàlidament pel sol fet de la presentació del títol, sempre que no existeixi denúncia escrita de sostracció,
pèrdua o retenció indeguda presentada en el registre general de l’Ajuntament amb vuit dies d’antelació.
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3.- Quan el títol és estès a nom d’una comunitat religiosa o hospitalària, la inhumació exigeix la presentació
de certificat, lliurat per la seva direcció, en el que s’acrediti que el cadàver correspon a un membre de la
comunitat o a un dels seus asilats acollits.
4.- Si el títol és estès a nom d’una corporació, associació o fundació legalment constituïda, la inhumació
exigeix el certificat acreditatiu de pertànyer el cadàver a un membre o empleat d’aquella.
Article 68è.- Inhumació sense títol.
1.- Únicament es pot autoritzar la inhumació sense la presentació del títol del dret funerari en els casos
següents:
a) Quan sigui el mateix titular qui ho sol·liciti, al·legant la pèrdua del títol.
b) Quan s’hagi d’inhumar el mateix titular.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels qui tinguin raó a succeir en el dret
funerari.
2.- En tots aquests supòsits es requereix la presentació prèvia de la sol·licitud instant el duplicat per pèrdua.
Article 69è.- Beneficència.
1.- L’Ajuntament disposarà de sepultures per inhumar els cadàvers no identificats, les persones indigents o
aquelles que tinguin dret a beneficència per estar mancades absolutament de mitjans econòmics per a
sufragar les despeses d’un sepeli.
2.- Aquestes autoritzacions no reportaran cap dret i en la sepultura no es col·locarà cap làpida o epitafi,
figurant tan sols l’escut o el distintiu de la propietat municipal, i el nom del difunt.
CAPÍTOL III. Exhumacions i trasllats.
Article 70è.- Requisits per l’exhumació.
1.- L’exhumació d’un cadàver o d’unes restes per a reinhumar-les dins o fora del recinte del cementiri
requereix la sol·licitud del titular del dret funerari i el transcurs dels terminis assenyalats en aquest
reglament des de la última inhumació.
2.- No obstant això, es pot exhumar un cadàver abans que transcorrin els terminis esmentats, en els casos
següents:
a) Les decretades per resolució judicial, que es duran a efecte en virtut del manament corresponent.
b) Les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment de l’exhumació.
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3.- En aquestes actuacions és necessària la presència de l’inspector de sanitat.
Article 71è.- Requisits pel trasllat.
1.- El trasllat d’un cadàver o d’unes restes cadavèriques d’una sepultura a una altra del mateix cementiri,
exigeix el consentiment dels titulars d’ambdós drets funeraris.
2.- Quan el trasllat s’hagi d’efectuar al cementiri d’un altre terme municipal, cal adjuntar l’autorització de la
Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i els documents que acreditin el
compliment de la resta de requisits exigits per les disposicions vigents.
3.- Per dur a terme aquestes actuacions és necessària la presència de l’inspector de sanitat corresponent.
Article 72è.- Altres requisits.
En el cas que interessi el trasllat d’un cadàver o restes cadavèriques d’una sepultura a una altra, el títol del
dret funerari de la qual figuri a nom d’una persona finada, perquè pugui ser autoritzat el trasllat s’ha de
sol·licitar prèviament la transmissió a favor del nou titular.
Article 73è.- Trasllat per obres.
Quan calgui fer obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers o restes cadavèriques, aquestes
s’han de traslladar a sepultures d’autorització provisional que tinguin la mateixa categoria i condició,
sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a l’exhumació, i s’han de retornar a les primitives
sepultures una vegada acabades les obres, aixecant-se acta del trasllat.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
1.- Els drets funeraris adquirits pels seus titulars abans de l’entrada en vigor del present reglament es
regiran per la normativa vigent en el moment de la seva adquisició mentre subsisteixi la prestació del servei
i l’afectació al domini públic.
2. Condicions d’ús.
Els drets funeraris adquirits amb anterioritat es poden transmetre de la manera establerta en aquest
Reglament i els hi és aplicable el règim de caducitat i reversió establert a l’article 60è d’aquest Reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions de caràcter municipal que s’oposin al present Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
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Aquest Reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat en el Butlletí oficial de la
província l'anunci d'aprovació definitiva amb el text íntegre i transcorregut el termini previst en l’article
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Contra el present acord podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la present publicació.
Tordera, 12 de juliol de 2018
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