
ANNEX 
 

NORMATIVA D’EXECUCIÓ D’OBRES I MANTENIMENT I CONSER VACIÓ 
D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS AL  CEMENTIRI MUNICIPAL   
 
Atès l’article 2 del Reglament del Cementiri Municipal, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 1 de desembre de 1999 i publicat al 
BOP de Girona, núm. 24 del 22 de febrer de 2000, que estableix la competència 
de l’Ajuntament per a dictar normes de règim interior del Cementiri. 
 
Ates l’article 13 del mateix text normatiu que estableix l’autorització de 
l’Ajuntament en la instal·lació, modificació o reparació dels elements constructius 
de les sepultures; i la necessitat  del  desenvolupament normatiu d’aquest 
precepte per concretar el procediment i els tipus d’actuacions per evitar l’actual 
marge de discrecionalitat de l’administració municipal i dotar a l’administrat de la 
seguretat jurídica d’unes regles comuns es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’aprovació de la present normativa. 
 
 
Article 1.- Autorització prèvia 
 
1.- Qualsevol obra de reconstrucció o millora en sepultures monumentals, 
col·locació  i substitució de lapides, elements accessoris , pintura, etc. dels tipus 
nínxols, criptes o columbaris, estarà subjecta a prèvia aprovació tècnica i 
autorització municipal, d’acord amb: 

• La normativa general d’edificació. 
• Les ordenances municipals d’edificació, en quant a la presentació de la 
proposta d’obres. 
• Normativa sectorial, Reglament de policia sanitària mortuòria. 
• Les disposicions del Reglament del Cementiri 

 
 
Article 2.- Procediment per a l’obtenció de permís 
 
1.- La sol·licitud per a obres de reconstrucció, reparació o millora d’una sepultura 
monumental es presentarà a l’Ajuntament  i en el marc de la normativa referida en 
l’anterior article, s’acompanyarà de: 
 
a)Documentació de la proposta d’obra o projecte, per duplicat, en el quals figurarà 
les plantes de què es compon la construcció, façana i seccions necessàries per la 
seva comprensió. 
 
b) Fotografies il·lustratives de la situació de la sepultura. 
 
c) Títol de la sepultura que haurà d’estar actualitzat. 



 
2.- El gestor del servei en donarà trasllat a l’òrgan tècnic competent que haurà 
d’informar tècnicament respecte del projecte, aquest informe tindrà efecte de 
proposta de resolució per a l’òrgan competent per a l’atorgament del permís, ja 
sigui l’Ajuntament o el gestor del servei, per delegació d’aquell.  
 
3.- Autoritzada una obra, es notificarà a l’interessat que haurà de satisfer les 
tarifes corresponents, previ a l’emissió del permís d’execució de les obres. 
 
 
Article 3.- Execució de les obres 
 
1.- El permís atorgat determinarà el termini per a l’execució de les obres de 
reparació o reconstrucció, que, en cap cas serà superior a sis mesos, tret de 
pròrroga atorgada pel gestor del servei, per causa justificada. 
2.- Transcorregut el termini, i les pròrrogues si s’haguessin atorgat, per a la 
realització de les obres sense haver-se finalitzat, l’òrgan competent podrà 
inspeccionar-ne l’execució i, si és el cas, declarar caducat el permís. 
3.- Finalitzada l’execució de les obres en la sepultura monumental, l’interessat ho 
posarà en coneixement de l’òrgan competent perquè informi al respecte i la 
sepultura pugui ser donada d’alta per practicar-hi enterraments. 
 
 
Article 4.- Normes comuns per obres en sepultures 
 
La realització de tota classe d’obres dins del recinte del cementiri requerirà el 
compliment per part del contractista i executor de les obres, de les normes 
següents:  
 
a) Els treballs preparatoris de marbrista o picapedrer no es podran efectuar dins el 
recinte del cementiri. 
 
b) La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se en els llocs del 
cementiri que es designi, amb les mesures que en cada cas es consideri 
necessàries. 
 
c) Les bastides, tanques o qualsevol altre element necessari per a la construcció, 
es col·locarà de manera que no suposi perill per la seguretat dels vianants i dels 
treballadors i, alhora, que no malmeti les sepultures adjacents o la vegetació. 
 
d) Els materials, eines, terra, aigua i d’altres elements, se situaran en punts que 
no dificulti o impliqui perill per la circulació de vianants. Diàriament aquests 
elements mòbils hauran de dipositar-se en els punts que designi el gestor del 
servei i del recinte. 
 



e) Es prohibeix l’ús dels elements de treball propietat del gestor del servei, sense 
autorització expressa i comptant amb la supervisió d’aquella. 
 
f) Un cop acabada l’obra, els contractistes o els executors hauran de procedir a la 
neteja del lloc i a la retirada de la runa, residus de material (lapides, marcs, etc) 
sense el compliment d’aquest requisit no s’autoritzarà l’alta. 
 
 
Article 5 
 
La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant de les sepultures, es 
subjectarà a les següents normes: 
 
1. No s’autoritza la instal·lació de parterres ni la plantació directa de plantes sobre 
el terreny. En el seu defecte les plantes es disposaran en testos. 
 
2. L’amplada màxima d’espai que podran ocupar els testos a nivell del terra serà 
de 0,30 metres al llarg de la façana de la sepultura.  
 
3. Podran col·locar-se testos, gerros en lleixes de marbre o metàl·liques  sempre i 
que aquestes no sobresurtin mes de 12 cm del pla de la lapida o 5 cm de la 
façana dels nínxols. 
 
4. Per raons de seguretat, no és permesa la col·locació de testos, jardineres ni 
gerros en els nínxols, criptes o columbaris,  ni en forma de balcó, en volada, ni a 
peu de terra ocupant la via o carrer del cementiri, que incompleixin els articles 
anteriors. 
 
 
Article 6 
 
Les plantes es consideraran com a accessòries de les construccions i estaran 
subjectes a les mateixes regles que aquelles; la seva conservació serà a càrrec 
dels interessats i en cap cas no podran envair la via pública ni perjudicar les 
construccions veïnes. Qualsevol excés serà corregit a costa del titular, i podran 
ser retirats d’ofici les plantes que no estiguin en degudes condicions de 
conservació, amb citació prèvia del titular. 
 
 
Article 7 
 
1. La cura de les sepultures podrà realitzar-se pels titulars o persones en qui 
deleguen. 
 



2. Acabada la neteja d’una sepultura s’haurà de dipositar en els llocs designats les 
restes de flors o altres objectes inservibles. 
 
 
Article 8.- Prescripcions tècniques i de seguretat 
 
1.- La col·locació de vidres, vitrines i emmarcats no podran sobresortir el pla 
exterior de la façana del conjunt, a nivell de les motllures del nínxols. Només 
s’autoritza la col·locació de lleixes de pedra o metàl·liques sempre i que aquestes 
no sobresurtin mes de 12 cm del pla de la lapida o 5 cm de la façana dels nínxols. 
No es podrà col·locar en cap sepultura ni cornises ni elements de volada que 
avancin damunt de les vies o carrers del cementiri, tenint en compte allò previst 
en el present títol. 
 
2.- Els elements de construcció en les sepultures i els elements d’ornamentació 
en nínxols, hauran de ser de materials que aportin suficient garantia de qualitat i 
bona conservació, atesa la continuïtat del cementiri, quedant prohibits aquells 
materials que no ofereixin garantia suficient, els de colors que desentonin en el 
lloc i amb l’entorn, que podran ser retirats d’ofici pel gestor del servei. 
 
 
Article 9.- Norma subsidiària i supòsits d’incompliment 
 
1.- L’Ajuntament o el gestor del servei podrà per raons tècniques o estètiques, a fi 
de garantir la uniformitat i al valor artístic del recinte de cementiri, acordar la 
prohibició expressa de determinats elements ornamentals en les sepultures, sens 
perjudici d’allò que disposen els anteriors articles d’aquest títol. 
 
2.- En cas de detectar-se jardineres, testos, gerros, lloses o qualsevol altre 
element ornamental col·locat infringint les disposicions d’aquesta Reglamentació, 
es donarà un termini de 48 hores a l’interessat perquè ho retiri, en cas de no 
atendre el requeriment a temps, de no poder determinar el responsable o quan 
sigui necessari per raons de seguretat, aquests elements seran retirats pel gestor 
del servei, a costa de l’interessat.  
 
3.- No s’autoritzarà la col·locació de lapides o  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. No s’autoritza la col·locació  de 
làpides, decoracions, vidres, etc... que comportin el trencament de les 
decoracions i emmarcats existents als nínxols, criptes o columbaris. 
 
4.- En les criptes serà obligatori la col·locació d’una lapida comuna que 
comprengui els tres nínxols en vertical. 
 
 



Article 10.- Responsabilitat per danys 
 
1. Seran responsables dels danys i desperfectes que, com a conseqüència de la 
seva acció puguin causar a les construccions, accessoris i instal·lacions del 
cementiri o a tercers, aquells que els hagin produït. 
 
2. L’Ajuntament i, en el seu cas, el gestor del servei no assumiran cap 
responsabilitat per robatoris, furts o desperfectes que puguin produir-se en les 
sepultures, accessoris i objectes dipositats en elles. 
 
 
Article 11.- Simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments 
 
1. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols podran transcriure’ls en qualsevol 
idioma. S’haurà de mantenir el respecte degut al recinte i es farà el titular 
responsable de qualsevol inscripció que pugui lesionar drets de tercers. 
 
2. L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures, filmacions o similars de les 
sepultures, de vistes generals o parcials del cementiri, requeriran l’autorització 
prèvia de l’Ajuntament i, si s’escau, el pagament dels drets corresponents. 
3. No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior del cementiri ni autoritzacions per 
al comerç o propaganda, encara que fossin objectes adequats per a la seva 
decoració  i ornamentació. 
 
4. L’òrgan competent municipal podrà aprovar les característiques constructives i 
ornamentals del cementiri, tipus de làpides, vidrieres, marbres i instal·lació 
d’elements permanents. 
 
Disposició transitòria.-  
 
Els titulars/promotors d’obres executades o els elements constructius instal·lats 
amb anterioritat que contravinguin la present normativa disposaran d’una 
moratòria de 10 anys a partir de la seva entrada en vigor per ajustar-se a la 
mateixa. En tot cas, les actuacions de reparació i manteniment sobre obres i/o 
elements constructius anteriors es condicionaran a l’adaptació d’aquells a la nova 
normativa.  
 


