1

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

CAPITOL I - DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.- OBJECTE
1.- El present Reglament té per objecte la regulació del servei del cementiri municipal de
Campdevànol, que es prestarà, per tant, subjecte a les normes que a continuació s'estableixen,
sense perjudici de l'aplicació de les lleis i disposicions sanitàries vigents i de la intervenció de la
jurisdicció eclesiàstica, en la seva ordre.
2.- Quan sigui insuficient el cementiri actual, l'Ajuntament ampliarà, o construirà o habilitarà els
que siguin necessaris, previ compliment dels tràmits legals.
ARTICLE 2.- CARACTER OBLIGATORI
No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri, en esglésies, capelles o
qualsevol altre lloc, llevat del cas en què s'obtingui autorització expressa de les autoritats
competents.
ARTICLE 3.- ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DEL SERVEI
1.- Les funcions administratives relatives al servei del cementiri seran a càrrec de la
corresponent oficina municipal, sota la direcció del secretari general de la corporació, sense
perjudici de la superior que legalment correspongui, dintre de l'àmbit de les seves respectives
competències, a l'Ajuntament i a l'Alcaldia. Seran funcions de l'oficina administrativa de gestió,
entre d'altres les següents: portar la documentació administrativa del servei (un fitxer o registre
general de sepultures i parcel·les, inhumacions i trasllats, d'inventari de béns i materials, etc.),
tramitar tota mena de reclamacions relacionades amb la prestació del servei, tramitar els
expedients sancionadors que legalment procedeixin.
CAPITOL II - RÈGIM DELS DRETS FUNERARIS
ARTICLE 4.- ATRIBUCIÓ
1.- El dret funerari sobre nínxols i altres sepultures s'atorgarà mitjançant la corresponent
autorització d'ús, perpetu o no, en el seu cas, o temporal, per a dipòsit de cadàvers i restes en
el seu interior. El dret funerari s'atorgarà a nom del peticionari o d’ambdós cònjuges prèvia
justificació en aquest cas del fet matrimonial.
2.- La Comissió de Govern atorgarà, perpètuament o temporalment, el dret funerari sobre
nínxols o sepultures, per rigorós ordre de petició, requerint l'atribució de l'esmentat dret emès
el previ pagament de la taxa que en cada cas assenyali l'Ordenança fiscal aplicable.
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ARTICLE 5.- EXERCICI O ÚS
El dret funerari implicarà l'atorgament a favor del particular a qui es concedeixi, del dret d'usar
d'un determinat nínxol o sepultura, que a l'efecte li sigui assignat, per a la inhumació en el seu
dia, dels familiars fins al quart grau de parentiu per consanguinitat o per afinitat, i es requerirà
sempre la presentació del títol corresponent.
No obstant això, en circumstàncies especials, podrà autoritzar-se l'enterrament en una
sepultura de cadàver de persona no lligada al titular d'aquesta pels vincles assenyalats en el
paràgraf anterior, amb subjecció a les regles següents:
a) El titular de la sepultura haurà de sol·licitar-ho directament a l'Alcaldia, o per mitjà
d'instància.
b) L'Alcaldia resoldrà sense ulterior recurs, i informarà de la resolució a la Comissió de
Govern en la primera sessió que es celebri.
c) Se satisfaran drets dobles per a la inhumació del cadàver de què es tracti.
d) La manca de compliment de qualsevol de les anteriors regles motivarà el pagament d'una
quantitat equivalent a cinc vegades l'import dels drets de tarifa i s'impedirà que en la
sepultura de referència s'efectuïn nous enterraments mentre s'hi trobin dipositades les
restes de la inhumació que va determinar les expressades sancions.
ARTICLE 6.- DURACIÓ
1.- El dret funerari atorgat amb caràcter perpetu s'entén que és per temps indefinit. Els seus
titulars estan obligats a coadjuvar en la conservació del cementiri per a mitjà de pagament dels
drets que l'Ajuntament tingui establerts o que s'estableixin legalment.
2.- El dret funerari temporal, sobre nínxols solament, es concedirà per a l'immediat dipòsit d'un
cadàver o de restes per un període mínim de dos anys (o de cinc si la mort hagués estat per
malaltia contagiosa) i màxim de cinc anys. Això no obstant, la Comissió de Govern podrà
aconseguir pròrroga del termini fixat per a un nou període màxim de cinc anys. Així mateix,
durant la seva vigència, el dret funerari temporal, per mitjà de l'abonament dels drets
establerts, podrà convertir-se en dret funerari perpetu.
ARTICLE 7.- TRANSMISSIÓ
1.- INTER-VIVOS
Queda prohibida tota la transacció mercantil o disponibilitat del dret funerari, a títol onerós.
La cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures, parcel·les o nínxols, requerirà
l'autorització municipal, que es concedirà quan existeixi la relació de parentiu per consanguinitat
fins la quart grau o per afinitat fins al segon grau.
Únicament s'autoritzarà la cessió a títol gratuït entre estranys quan es tracti de sepultures de
construcció particular, que no continguin cap resta, i si n'hi hagués, haurien de ser prèviament
traslladades a un o més departaments o osseres de la pròpia sepultura en les condicions
exigides.
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2.- MORTIS-CAUSA
Tothom que sigui titular d'un dret funerari a perpetuïtat podrà designar beneficiaris per a
després de la seva mort. En les sepultures a nom dels cònjuges s'entén que automàticament és
beneficiari el cònjuge supervivent, que a la vegada podrà designar altres beneficiaris.
En el cas que no hi hagi designació expressa de beneficiari, la titularitat del dret funerari
s'entendrà transmesa als hereus testamentaris del titular, i si no n'hi hagués es transmetrà per
l'ordre de successió prevista en la legislació civil, els que no puguin alienar-lo, llevat que
acreditin trobar-se expressament autoritzats per això és el testament del primer adquiridor.
ARTICLE 8.- CADUCITAT I REVERSIÓ
1.- Podrà declarar-se la caducitat i revertirà en aquest cas a l'Ajuntament el dret funerari, en els
casos següents:
a) Per l'estat d'abandonament o ruïna de la construcció quan aquesta sigui particular.
La
declaració de l'esmentat estat i caducitat requerirà expedient administratiu a
iniciativa
de l'Alcaldia.
b) En el cas de dret funerari temporal, per transcurs dels terminis d'atorgament
establerts d'acord amb l'article 6, apartat 2, sense haver-se’n sol·licitat la pròrroga.
c) Per abandó de la sepultura. Es considerarà com a tal el transcurs d'un any des de la
mort del titular, sense que els beneficiaris, hereus o afavorits pel dret, demanin la
transmissió al seu favor.
d) Per impagament en el seu venciment de les quotes fiscals que corresponguin, una
vegada requerit per això a l'interessat, amb advertiment exprés de produir-se la
caducitat en cas d'impagament i de les conseqüències previstes en el número 3
d'aquest article.
2.- La declaració de caducitat correspondrà a la Comissió de Govern, previ expedient acreditatiu
en cada cas, tramitat conforme a les normes generals aplicables.
En aquest supòsit assenyalat en l'apartat c) del número anterior, transcorregut un any de la
mort del titular d'una sepultura o nínxol sense que ningú n'hagi reclamat la propietat seran
cridats els drets herents del difunt, si existissin, per mitjà d'edictes que es posaran al tauler
d'anuncis de la casa consistorial, i es publicarà, a més a la premsa provincial i en el Butlletí
Oficial de la Província, per tal que facin valer els seus drets acreditant-se degudament i
prevenint-los que, transcorreguts tres mesos des de la data en què aparegui l'anunci en
l'esmentat diari oficial, es declararà caducat el dret funerari existent en nom del causant i la
sepultura o nínxol de què es tracti anirà a parar a mans de l'Ajuntament.
D'igual forma i pel mateix termini, el titular del qual s'ignori el domicili, i es trobi en les
circumstàncies previstes en l'apartat d) del número anterior serà requerit amb la prevenció què,
de no atendre dit requeriment i abonar les quotes vençudes i no satisfetes en l'esmentat termini
de tres mesos, es produiran les conseqüències assenyalades en el número tres d'aquest article.
3.- Declarada la caducitat i reversió de qualsevol classe de sepultura o nínxol, l'Ajuntament en
prendrà possessió, i en disposarà i podrà atorgar novament drets a favors de tercers sense altra
limitació que conservar les restes existents fins que se n'hagi efectuat el trasllat a l'ossera
general.
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CAPITOL III - INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS
ARTICLE 9.- APLICACIÓ PRIMORDIAL DE LES DISPOSICIONS SANITÀRIES VIGENTS
Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les disposicions
de caràcter higiènic sanitari vigent. D'acord amb les quals, s'entén per "cadàver" el cos d'una
persona des de la data de la defunció fins que es compleixen cinc anys d'aquesta, a partir dels
quals tindrà la consideració de "restes".
ARTICLE 10.- INHUMACIONS
1.- Cap cadàver serà inhumat abans de les 24 hores de la seva mort, a no ésser que, per ràpida
descomposició o perill de contagi, insuficiència higiènica de l'habitació o qualsevol causa similar,
s'hagi de traslladar abans de l'esmentat termini, i s'haurà de deixar en el dipòsit del cementiri.
2.- No podrà obrir-se cap sepultura fins transcorreguts dos anys des de la última inhumació, o
cinc si la defunció va ser causada per malaltia contagiosa. S'exceptuen les sepultures que
continguin cadàvers embalsamats o que s'embalsamin per ser traslladats en les condicions
reglamentàries.
3.- Quan no sigui possible la inhumació en una sepultura per les raons assenyalades en l'apartat
anterior, es concedirà amb caràcter provisional i temporal l'enterrament en un nínxol per iguals
períodes assenyalats en el propi apartat, i una vegada transcorreguts, sense causa que justifiqui
la seva pròrroga, es traslladarà d'ofici el cadàver o restes a la primera sepultura, on quedarà
suspesa tota operació, fins que s'hagi fet el trasllat.
4.- PROCEDIMENT. El despatx d'una inhumació precisarà la presentació en la corresponent
oficina de l'Ajuntament dels documents següents:
a) Títol de sepultura, i en cas de referir-se a persona diferent, familiar o estrany, que
no
figuri com a beneficiari, es requerirà a més el consentiment del titular prèvia a la
inhumació, com a presumpció d'haver estat atorgat pel sol fet de la presentació del
títol, quan no existeixi denúncia escrita de la sostracció, retenció indeguda o pèrdua
d'aquest presentada en el Registre General de l'Ajuntament amb vuit dies
d'antelació.
b) Llicència eclesiàstica d'enterrament, excepte si es tracta de persones mortes fora de
la religió catòlica; i
c) Autorització judicial, en els casos diferents de mort natural.
A la vista de la documentació presentada, l'Alcaldia expedirà l'ordre d'inhumació i, d'acord amb
aquella, per l'oficina municipal corresponent, una papereta d'enterrament, que haurà d’ésser
exhibida en el cementiri com a justificant que la documentació està en regla i procedeix la
inhumació. En dita papereta s'hi farà constar el nom i cognoms del difunt, la data de defunció,
la causa d'aquesta, lloc d'enterrament (amb senyalament específic de la sepultura o nínxol on
hagi de ser inhumat) i si ha de quedar o no en dipòsit. Aquesta papereta haurà de ser
retornada el mateix dia per l'encarregat del cementiri a la oficina municipal, degudament
signada com a justificant del seu exacte compliment.
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ARTICLE 11.- EXHUMACIONS
1.- Per a la exhumació d'una cadàver o restes per a reinhumar-los fora del recinte, es
necessitarà, a més de les autoritzacions estatals que legalment siguin procedents, autorització
municipal prèvia sol·licitud del titular del dret funerari, essent precís el transcurs, des de l'última
inhumació, dels terminis assenyalats en l'article 10, apartat 2 d'aquest Reglament, així com la
presència del titular sanitari legalment competent per aquestes actuacions.
2.- S'exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents:
a) les decretades per resolució judicial, que es portaran a cap en virtut del manament
corresponent; i
b) les dels cadàvers que haurien estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment
de l'exhumació.
En aquests casos, l'autorització de l'Alcaldia s'expedirà a la vista del manament judicial o ordre
que així ho disposi.
ARTICLE 12.- TRASLLAT
1.- El trasllat d'un cadàver des d'una sepultura a una altra del mateix cementiri, exigirà el
consentiment dels titulars d’ambdós drets, i els altres requisits assenyalats en l'article anterior.
Quan interessi el trasllat d'un cadàver o restes dipositats en una sepultura, en la qual dit títol
del dret funerari figura a nom de persona morta, haurà prèviament de sol·licitar-se la
transmissió, moment de presentació de la sol·licitud a partir del qual podrà autoritzar-se el
trasllat sense perjudici de l'anterior tràmit de l'expedient de transmissió de la titularitat.
2.- Quan el trasllat hagi d'efectuar-se d'un cementiri a un altre, dins o fora del terme municipal,
haurà d'acompanyar-se l'autorització del Cap Provincial de Sanitat o Autoritat a què
correspongui, i els documents que acreditin el compliment dels altres requisits exigits per les
disposicions vigents.
CAPIOTL IV - CONSTRUCCIONS FUNERARIES
ARTICLE 13.- CONSTRUCCIONS DE NÍNXOLS
1.- Correspon a l'Ajuntament, previs els tràmits reglamentaris, la construcció de nínxols en el
número que aconsellen les previsions estadístiques de la població.
2.- Els nínxols s'ajustaran a les normes sanitàries i dimensions exigides per les disposicions
legals vigents, i la seva construcció es farà per agrupacions generals, que rebran una
denominació, i els nínxols seran numerats correlativament en cada una d'elles.
ARTICLE 14.ATORGADES

CONSTRUCCIONS

DE

SEPULTURES

I

PANTEONS

SOBRE

PARCEL.LES

1.- La construcció de sepultures i panteons es portarà a cap pels titulars del dret funerari sobre
parcel·les, subjectes als plànols generals o parcials d'urbanització i distribució interior del
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cementiri aprovat per l'Ajuntament, i en cada cas serà precisa autorització de la Comissió de
Govern, prèvia sol·licitud del titular, acompanyada de plànols per duplicat, memòria tècnica
descriptiva i pressupost de les obres, i s'incorporarà a l'informe emès pels serveis tècnics
municipals. El termini de realització de les obres quedarà limitat a sis mesos prorrogables per
tres més a petició de l’interessat quan la importància d'aquelles ho aconsellin.
2.- Els titulars del dret funerari sobre parcel·les hauran de procedir a la seva construcció en el
termini de dos anys, comptats a partir de la seva adjudicació, podrà l'Ajuntament deixar sense
efecte del dret atorgat, sense indemnització alguna. No obstant això, dit termini serà
prorrogable a petició de l'interessat i a criteri de l'Ajuntament quan la classe, importància i
qualitat de les obres ho aconsellin.
3.- Les sepultures i panteons de construcció particular, hauran de tenir edificats els paraments
exteriors i els elements decoratius amb materials nobles, marbre o pedra de consistència,
bronzes, acres inoxidables o ferros protegits amb pintura, prohibint-se la pedra artificial, els
arrebossaments, estucats i altres elements fràgils que no ofereixin tècnicament suficient
garantia en atenció a la permanència del cementiri.
La realització de tota mena d'obres dins el recinte del cementiri, requerirà l'observació per part
dels contractistes o executors, de les normes següents:
a) Els treballs preparatoris de picapedrers i marbristes no podran efectuar-se dins el
recinte.
b) La preparació dels materials per a la construcció haurà d'efectuar-se en el llocs que
es designin amb la protecció que, en cada cas es consideri necessària.
c) Els dipòsits de materials, atuells, terra o aigua, se situaran en llocs que no dificultin
la
circulació o pas pels carrers.
d) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la
construcció, es col·locaran de forma que no perjudiqui els parterres o sepultures
adjacents.
e) Una vegada acabada l'obra, els contractistes o executors hauran de procedir a la
neteja del lloc de la construcció i a la retirada de la runa, o residus de materials.
Sense aquest requisit no s'autoritzarà l'alta.
ARTICLE 15.- INSCRIPCIONS I LÀPIDES
1.- Les làpides, epitafis, recordatoris i símbols que es desitgin col·locar o inscriure en els nínxols
o sepultures, hauran d'ésser prèviament autoritzats i censurats per l'Alcaldia; es prohibeix la
col·locació d'objectes que desmereixin el recinte, i seran retirats aquells que es col·loquin sense
el permís corresponent.
2.- En els nínxols o sepultures que no tinguin làpides, s'inscriurà a l'envà o llosa el nom i
cognoms del cadàver de l'última persona inhumada.
3.- L'administració del cementiri tindrà cura de la vigilància dels objectes col·locats en les
sepultures, però no es fa responsables dels robatoris d'aquests o dels deterioraments que hi
puguin ocórrer.

7

ARTICLE 16.- PLANTACIONS
Els parterres es consideraran accessoris de les construccions i estaran subjectes a les mateixes
regles que aquest, la seva conservació serà a càrrec dels interessats i en cap cas podran envair
la via ni perjudicar les construccions contigües. Qualsevol excés serà corregit a càrrec del
titular.
CAPITOL V - RECINTE PER A NO CATÒLICS
ARTICLE 17.- SUBJECCIÓ A LES NORMES GENERALS
L'Ajuntament proveirà tot el necessari per habilitar un recinte o recintes per inhumar cadàvers
pertanyents a religions distintes de la catòlica, recinte que s'ajustarà a les normes generals
contingudes en el Reglament, encara que per a la inhumació s'hauran de presentar, a més dels
documents assenyalats en l'art. 10, apartat 4 d'aquest Reglament; el document o prova
acreditativa de pertànyer al difunt, la confessió religiosa diferent de la catòlica i de no haver-ne
estat exclòs.
DISPOSICIONS FINALS
ARTICLE 18.- NORMES I DISPOSICIONS SUPLETÒRIES
Tot el no previst en aquest Reglament es regularà per les disposicions legals que siguin
d'aplicació i, en el seu defecte per resolució de l'Ajuntament o de la Comissió de Govern o
Alcaldia, dins de l'àmbit de les seves respectives competències.
ARTICLE 19.- ENTRADA EN VIGOR
La vigència d'aquest Reglament s'iniciarà al cap de vint dies d'haver-se anunciat la seva
aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
DILIGÈNCIA
El present Reglament fou aprovat inicialment pel Ple el dia 25 d’abril de 1986, i exposat al
públic mitjançant anunci publicat al B.O.P. núm. 64 de 27 de maig de 1986.
Campdevànol, a 27 de setembre de 2004
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

