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REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1r.
L’Ajuntament de Vilafant és titular i propietari del cementiri del seu terme
municipal, i en té ple domini. Segons la legislació vigent li correspon, també, la
direcció, l’administració, la reglamentació i l’aprovació d’ordenances fiscals per
a la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència,
sens perjudici del que determina la disposició addicional d’aquest Reglament.

Article 2n.
La instal·lació, el sosteniment, i el règim i govern interior del cementiri, segons
la capacitat exigida per les necessitats de la població, són competència de
l’Ajuntament i es realitzaran d’acord amb les lleis i les disposions sanitàries
vigents i amb les pròpies que pugui dictar.

Article 3r.
Per la prestació del sevei d’aplicaran les tarifes establertes en l’Ordenança
fiscal vigent sobre la matèria.

Article 4t.
I.

II.

Ateses les especials característiques del servei, l’Ajuntament destinarà
el personal de plantilla i/o contractarà la seva prestació amb empreses
especialitzades, en funció de les necessitats.
Els treballs d’execució funerària seran prioritaris davant dels de
manteniment.

CAPÍTOL II
Serveis generals

Article 5è.
El cementiri s’obrirà al públic, obligatòriament, tots els festius de l’any, i els dies
laborables que aprovi l’Ajuntament, durant l’horari que figurarà a l’entrada.

2

Article 6è.
Els vehicles de transport de mercaderies, excepte els propis serveis, no podran
circular pels cementiris sense autorització prèvia.

Article 7è.
Els visitants dels cementiris s’hauran de comportar amb respecte dins del
recinte, i no es permetrà cap acte que, directa o indirecta, pugui suposar
profanació. En cas que es produeixi, es comunicarà a l’autoritat competent.

Article 8è.
A les dependències municipals de l’Ajuntament i haurà el registre públic de
totes les sepultures i de les actuacions que s’hi realitzin, un llibre de
reclamacions i els obligatoris que marqui la legislació vigent.

CAPÍTOL III
Del personal

Article 9è.
El personal adscrit a la brigada municipal tindrà cura de la neteja i manteniment
del cementiri municipal, de les zones enjardinades, i de les seves instal·lacions
i, en el seu cas, realitzarà els treballs d’execució funerària que calguin.
Quan els treballs d’execució funerària estiguin atribuïts a empreses
adjudicatàries, l’actuació del personal de la brigada municipal és limitarà a
prestar l’auxili i la col·laboració necessària.

Article 10è.
I.

L’encarregat de la brigada municipal, el cap de la guàrdia urbana i, si
s’escau, la persona designi l’empresa adjudicatària de la prestació de
serveis funeraris tindran sota la seva custodia una còpia de les claus
d’entrada al recinte del cementiri i a les altres dependències.

II.

El cementiri s’obrirà i tancarà a les hores que disposi l’Ajuntament i
segons convingui durant les diferents temporades.

III.

Abans de tancar el recinte s’haurà d’avisar el públic a través dels mitjans
de què es disposi.
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Article 11è.
Els empleats públics municipals i el personal de les empreses de serveis
funeraris que tinguin autoritzat l’accés al Cementiri municipal tindran l’obligació
de mantenir sempre en bon estat el recinte del cementiri.

Article 12è.
No es podrà realitzar cap inhumació, exhumació, trasllat ni cap altre servei
funerari sense les corresponents autoritzacions judicial, de l’Ajuntament i de les
autoritats sanitàries quan calgui.

Article 13è.
I.

No es permetrà que és col·loquin làpides, creus ni cap altre material
sense la corresponent autorització de l’Ajuntament.

II.

També caldrà autorització municipal per a la modificació i/o reparació de
sepultures.

Article 14è.
I.

El personal municipal i/o el personal de l’empresa adjudicatària adscrit a
la prestació del servei d’execució funerària té l’obligació de rebre tots els
cadàvers a la porta principal del cementiri a l’arribada dels enterraments,
i de fer-se’n càrrec a l’hora de traslladar-lo al lloc on hagin de quedar
inhumats definitivament. A més, en tots els casos, han de recollir
prèviament les butlletes d’autorització d’inhumanació expedides per
l’Ajuntament, en què s’indica la sepultura que correspon,

II.

S’ha de procurar que els serveis funeraris no quedin mai desatesos, i
substituir l’absentisme de les persones adscrites o obligades a la seva
prestació.

III.

L’absentisme no justificat donarà lloc a la instrucció d’un expedient
disciplinari si es tracta d’empleats municipals o bé a l’adopció de les
mesures previstes al contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària per
al cas de deficiències en la prestació del servei o incompliment de
funeraris o incompliment de les obligacions contractuals.

Article 15è.
El personal que presti el servei d’execució funerària té l’obligació de tenir
sempre dos nínxols preparats i oberts: un per a la inhumació imminent de
cadàvers, i l’altre per si se’n produeix alguna d’urgent.
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Article 16è.
Cada nínxol s’ha d’identificar amb el número d’ordre que li correspongui, que
ha de coincidir amb el del registre que es portarà a l’ajuntament, per tal de
facilitar la identificació dels cadàvers.

Article 17è.
La prestació del servei d’execució funerària es farà d’acord amb la normativa,
instruccions i directrius de l’Ajuntament de Vilafant.

CAPÍTOL IV
Contruccions funeràries

Article 18è.
I.

les sepultures poden ser dels tipus següents: nínxols –amb ossera o
sense-, hipogeus, angles, panteons, tombes, columbaris i terra.

II.

Totes les sepultures estaran classificades per sectors i aniran
numerades. La seva conservació anirà a càrrec del titular.

CAPÍTOL V
De les sepultures

Article 19è.
I.

La concessió d’una sepultura és de caràcter administratiu i la durada la
regula el present Reglament.

II.

l’Ajuntament podrà limitar la concessió anticipada de drets funeraris.

Article 20è.
I.

El dret funerari sobre nínxols i altres sepultures implica l’autorització d’ús
temporal del dipòsit de cadàvers o despulles, i s’adquireix amb els
pagaments dels drets assenyalats per l’Ordenança fiscal, i implica la
subjecció als deures que estableix aquest Reglament.
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II.

El dret funerari sobre les sepultures tindrà la següent durada, sens
perjudici dels drets adquirits quan a la seva temporalitat:

Hipogeus, amgles i tombes ................................................ 50 anys
Nínxols i criptes .................................................................. 50 anys
Una vegada finalitzat el termini de vigència de les respectives concessions
funeràries l’Ajuntamnet podrà renovar el dret funerari sobre la mateixa
sepultura i per igual, o inferior termini, a petició del titular del dret caducat o dels
seus causahabents, amb el pagament dels drets establerts a la corresponent
Ordenança fiscal.
III.

El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a
títol onerós i està subjecte a la regulació d’aquest Reglament.

Article 21è.
El titular d’una sepultura està obligat a coadjuvar a la conservació del cementiri
pagant els drets que fixi l’Ajuntament en la corresponent ordenança fiscal.

Article 22è.
Els sol·licitants d’una sepultura rebran el títol corresponent, expedit per
l’Ajuntament, en què constaran totes les inhumacions i exhumacions i el dia,
mes i any en què es realitzen.
En l’assignació dels nínxols que es faci entre els sol·licitants de concessions de
drets funeraris es respectarà l’ordre numèric que figuri al Registre de nínxols,
de tal manera que l’expedició del nou títol atribuirà automàticament al seu titular
el nínxol que pertoqui respectant la seqüència ordinal de l’anterior concedit. En
tot cas, qualsevol alteració o salt de l’ordre numèric en l’atribució de nínxols
serà excepcional i haurà de ser degudament motivada i justificada.
Article 23è.
Els titulars d’una sepultura tindran dret a dipositar-hi tots els cadàvers o
despulles que es desitgin, però sempre segons les regles establertes per cada
cas i després del pagament dels drets corresponents.

Article 24è.
Cap sepultura en què s’hi hagi realitzat alguna inhumació podrà ser oberta
novament fins que hagin transcorregut 2 anys, sens perjudici de les previsions
de la normativa vigent en cada moment i de les mesures de caràcter
excepcional que es puguin dictar.
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Article 25è.
En el moment de realitzar alguna inhumació o exhumació, serà absolutament
necessari presentar prèviament a l’Ajuntament el document acreditatiu de la
titularitat, excepte en aquells casos en què es realitzin per ordre judicial, o si
s’ha tramitat previament el permís a l’Ajuntament, d’acord amb els articles 41 i
45 d’aquest Reglament.

Article 26è.
I.

II.

No es permetran les cessions de la titularitat funerària sense que les
aprovi prèviament l’Ajuntament. S’hauran de sol·licitar amb una instància
adreçada a l’alcaldia i signada pel cedent i el cessionari com a prova de
conformitat.
No obstant això, totes les cessions que autoritzi l’Ajuntament s’entendran
sens perjudici a tercers, és a dir, solament a efectes administratius. El
cessionari haurà de satisfer la taxa prevista a l’ordenança fiscal
corresponent.

Article 27è.
I.

Es reconeixeran els traspassos per títol d’herència o llegat i per
successió intestada. En els casos de successió intestada, i considerant
unipersonal la titularitat de qualsevol tipus de sepultura, els hereus
hauran de posar-se d’acord per decidir a quin d’ells correspon expedir el
nou títol de concessió funerària.

II.

Serà condició indispensable que els sol·licitants aportin, en formular la
petició de traspàs, la documentació en què fonamentin el seu dret.

Article 28è.
I.

Els posseïdors de títols funeraris que l’hagin extraviat podran obtenir-ne
un duplicat si adrecen una instància a l’alcaldia, paguen els drets
corresponents i s’ha divulgat públicament la petició, És requisit
indispensable que el titular el nom del qual se sol·licita sigui el mateix
que consta en els llibres de registre de titulars de sepultures.

II.

Si per l’ús o per qualsevol altra raó un títol es deteriora, es podrà canviar
per un altre d’igual a nom del mateix titular, previ pagament de les taxes
corresponents.

III.

La sostracció o la pèrdua d’un títol donarà dret a l’expedició d’un duplicat
a favor del titular, també previ pagament dels drets corresponents.

Article 29è.
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Els errors en els títols de nom, cognoms o de qualsevol altra mena, es
rectificaran a intàncies del titular, prèvia comprovació i justificació.

Article 30è.
Els trasllats de les despulles s’han de realitzar d’acord amb les disposicions
legals vigents que els regulen.

Article 31è.
No es permetrà la pràctica d’inhumacions o exhumacions de forma diferents a
la prevista per la normativa vigent.

Article 32è.
La construcció de panteons, tombre i angles s’autoritzarà prèvia aportació de la
documentació tècnica necessària.

Article 33è.
I.
a)
b)
c)
d)
e)

Es podrà declarar la caducitat del dret funerari, i revertirà a l’Ajuntament
en els casos següents:
per ruïna, d’acord amb els supòsits i la descripció prevista per la normativa
urbanística.
per destrucció interior de les sepultures, a causa del transcurs del temps o
d’altres factors.
per abandonament de la sepultura, si han passat 5 anys des de l’últim
pagament dels drets de conservació.
per impagament d’algun dels terminis d’adquisició de dret en les sepultures
que s’han acollit a aquesta modalitat.
per finalització del dret funerari temporal.

II.

L’expedient administratiu de caducitat en els casos a), b) i c) d’aquest
article ha de contenir la citació del titular el domicili del quel sigui conegut
i, si no ho és, la publicitat de l’expedient mitjançant un edicte en el BOP,
en què es concedeixi un termini de 30 dies perquè els beneficiaris,
hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret, tot això sens perjudici de la
investigació que puguin realitzar els serveis municipals sobre els
familiars. Si algun d’ells es compromet a sufragar les obres de
construcció o reparació i la transmissió a favor seu en el termini que es
fixi, s’interromprà l’expedient i s’arxivarà sense més tràmits. Si no és així,
l’Ajuntament en declararà la caducitat.

III.

Si es declara la caducitat de qualsevol classe de sepultura dels supòsits
a), b) i c), l’Ajuntament no en podrà concedir el dret a tercers fins que
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s’hagin traslladat les despulles a les osseres, separades segons la seva
procedència, i fins que s’hagin inscrit en un registre d’identificacions.
IV.

En els supòsits d) i e) d’aquest article, l’expedient administratiu de
caducitat es limitarà a la citació del titular al qual se li concedirà un
termini d’un mes per posar-se al corrent del pagament. Si transcorregut
aquest temps no ho ha fet, es traslladaran les despulles a l’ossera
general.

Article 34è.
L’Ajuntament podrà recuperar dels titulars de les sepultures els drets funeraris
que desitgin vendre al preu que s’aprovi en l’ordenança fiscal corresponent,
sens perjudici de les cessions gratuïtes o en compensació de serveis funeraris
que s’hagin prestat.

Article 35è.
L’Ajuntament no serà responsable dels robatoris ni del trencament per actes
vandàlics que es puguin produir d’objectes d’ornamentacció complementària de
les sepultures.

CAPÍTOL VI
Inhumacions, exhumacions i trasllats

Article 36è.
Les inhumacions, les exhumacions o els trasllats de cadàvers o despulles es
regiran per les disposicions higiènico-sanitàries i pel Reglament de policia
sanitària mortuòria vigent en cada moment.

Article 37è.
No es podran fer enterraments fora dels cementiris si no es té l’autorització
expressa de l’Ajuntament i les autoritzacions sanitàries pertinents.

Article 38è.
No s’inhumarà cap cadàver si no han transcorregut 24 hores des del moment
de la defunció que consta en la documentació expedida pel Jutjat competent.

Article 39è.
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Els cadàvers que no es puguin inhumar immediatament a l’arribada al
cementiri, ja sigui perquè no han transcorregut les hores que assenyalen les
lleis des del moment en què s’ha produït la defunció, o bé per alguna altra
causa que ho impedeixi, es deixaran en el dipòsit de cadàvers o a la sala
d’autòpsies, segons que correspongui.

Article 40è.
No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys des de
l’ultima inhumació, cinc si la defunció es va produir per malaltia infecciosa o
contagiosa, o el termini que assenyali el Reglament de policia sanitària
mortuòria o la normativa higiènico-sanitària vigent en cada moment.

Article 41è.
I.

El despatx d’una inhumació requerirà la presentació dels següents
documents:
a) el títol de la sepultura
b) la llicència per donar sepultura, expedida pel jutjat competent

II.

Si el titular estigués mort o no es pogués identificar, s’autoritzaria la
inhumació i un cop efectuada es requeriria als posseïdors perquè
instessin els traspas a favor de qui hi tingui dret. Quan es tracti de
l’enterrament del titular se seguirà el mateix procés.

Article 42è.
En les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà un registre públic de
totes les sepultures i les actuacions que s’hi realitzin i els llibres obligatoris que
assenyali la legislació vigent per tal d’inscriure les inhumacions i exhumacions
en els llibres de registre i en el títol. Els serveis d’inhumació de cadàvers es
tramitaran en aquestes oficines on s’expedirà la butlleta de l’ordre del servei
funerari que s’entregarà al responsable de la prestació del servei d’execució
funerària perquè la guardi un cop rebuda la conformitat. Per a l’exhumació o el
trasllat de despulles s’exigirà el mateix tràmit.

Article 43è.
El dret del titular a fer ús exclusiu de la sepultura de la manera prevista en
aquest Reglament, serà garantit en tot moment per l’Ajuntament. El
consentiment del titular per a la inhumació, ja sigui de familiars o d’estranys,
s’entendrà diferida vàlidament, amb presumpció “iuris et iure”, pel sol fet de
presentar el títol, sempre que no hi hagi cap denúncia escrita de sostracció o
pèrdua presentada en el registre general de l’Ajuntament amb tres dies
d’anticipació.
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Article 44è.
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular que ho sol·licita, al·legant extraviament del títol.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular s’autoritzarà la inhumació sense
presentació del títol a qualsevol persona que comparegui, sigui o no
familiar.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels qui
tinguin raó a succeir en el dret funerari, prèvia formalització documental.

Article 45è.
L’exhumació d’un cadàver o despulles per a reinhumar-los fora del recinte
requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari, el transcurs dels terminis
assenyalats en aquest Reglament des de l’última inhumació i l’autorització
prevista en la Normativa general sobre la matèria.

Article 46è.
S’exceptuen dels requisits del termini les exhumacions següents:
a) Les autoritzades pel director general de la Salut Pública, en els termes de la
normativa vigent en cada moment.
b) Les descretades per resolució judicial, que es realitzaran en virtur de l’ordre
corresponent.
c) Per aquestes actuacions es requerirà la presència del titular sanitari
competent en ordre legal, en els casos que assenyalin les lleis i en altres
casos l’autoritat competent en la matèria.

Article 47è.
I.

El trasllat d’un cadàver o de despulles cadavèriques d’una sepultura a
una altra del mateix Cementiri exigirà el consentiment dels titulars
d’ambdós drets i serà necessari que es tingui en compte el transcurs
dels terminis establerts per les disposicions legals vigents, sens perjudici
del previst a l’article anterior.

II.

Quan interessa el trasllat d’un cadàver o despulles dispositats en
sepultures el títol de dret funerari de la qual figuri a nom de persona
difunta, perquè pugui ser autoritzat haurà de sol·licitar-se prèviament el
trapàs a favor del nou titular. La sol·licitud de trasllat amb motiu
d’inhumació en una altra sepultura s’autoritzarà de manera immediata,
sens perjudici de la formalització de traspàs en un moment posterior i
sens perjudici dels supòsits de cessió.

Article 48è.
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Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre dintre o fora del
terme municipal haurà d’acreditar-se mitjançant documents que acreditin
l’acompliment dels requisits exigits per les disposicions legals vigents.

Article 49è.
I.

Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures que continguin
cadàvers o despulles, s’els traslladaran a nínxols d’autorització temporal,
sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumació, i
seran retornats a les seves primitives sepultures un cop finalitzades les
obres. Quan es tracti d’obres generals, el trasllat es realitzarà d’ofici a
sepultures de la mateixa categoria i condició que seran canviades per
les antigues, es deixarà constància formal del trasllat i s’expediran els
nous títols corresponents.

II.

Excepte en els casos apuntats, per a l’obertura d’una sepultura caldrà
sempre que l’Ajuntament instrueixi l’expedient justificant dels motius que
existeixin i l’autorització expressa de la referida operació.

Article 50è.
Estan exempts de pagament de taxes:
a) les inhumacions de Beneficència.
b) les inhumacions o exhumacions ordenades per l’autoritat judicial.

CAPITOL VII
Disposició addicional

I.

L’autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà les
mesures excepcionals que cregui convenients en els supòsits
d’epidèmies o catàstrofes en general.

II.

L’explotació dels cementiris de competència municipal podrà realitzar-se
a través de qualsevol de les formes de gestió de serveis públics
previstos per la normativa vigent. L’esmentada explotació s’entedrà en la
seva accepció més àmplia, i s’actuarà de manera coordinada amb els
serveis funeraris sense perjucici de la seva gestió unificada, quan les
circumstàncies així ho aconsellin.

Disposició final
En tot alló no previst en aquest Reglament, serà d’aplicació el Decret 209/1999
de 27 de juliol de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
funeraris municipals.
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