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Potència i classe de vehicles 

De més de 9.999 quilograms de 
càrrega útil 

Dl Tractors 
De menys de 16 cavalls fiscals 
De 16 a 25 cavalls fiscals 
De més de 25 cavalls fiscals 

El Remolcs i Semiremolcs arrosse
gats per vehicles de tracció mecà
nica 

De menys de 1.000 quilograms 
de càrrega út i I 
De 1.000 a 2.999 quilograms de 
càrrega úti I 
De més de 2.999 quilograms de 
càrrega útil 

F) D'altres vehicles 
Ciclomotors 
Motocicletes fins a 125 cc. 
Motocicletes de més de 125 cc. 
fins a 250 cc. 
Motocicletes de més de 2::,0 cc. 
fi ns a 500 cc. 
Motocicletes de més de 500 cc. 
fins a 1000 cc. 
Motocicletes de més de 1.000 cc. 

Quota 
pessetes 

34.544 

4.116 
6.468 

19.404 

4.116 

6.468 

19.404 

1.028 
1.02tl 

1.764 

3.528 

7.056 
14.112 

TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIIv1ENTS 

Article 2 
Fet imposable 

Al punt 2 s'hi afegeix aquest paràgraf: 
"e) La instal-lació d'explotacions avícoles, 

ramaderes i similars." 
Article 6 
Quota tributària 

Al punt 1 s'hi afegeix un paràgraf, i queda 
així: 

''1. La quota tributària es determinarà des
prés d'aplicar el tipus de gravamen del 25 per 
100 sobre la base definida a l'article anterior. 

S'estableix una quota de 8.000 ptes., quan 
es tracti de la instal·lació de dipòsits,çontem
plada en el punt d) de l'art. 2.2 

En el cas de la instal·lació d'explotacions 
avícoles, ramaderes i similars contemplada al 
punt e) de l'article 2.2, s'estableix una quotJ 
de 10.000 ptes." 
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

Article 2n.1 
Es substitueix per aquest text: 
"Constitueix el fet imposable de la taxa la 

prestació del servei de recepció obligatòria de 
recollida domiciliària d'escombraries i residus 
sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i 
loc3.ls o establiments." 
Article 5 
Exempcions i bonificacions 

Queda redactat de la següent manera: 
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquel!s 

contribuents que hagin estat declarats pobres 
per precepte legal, que estiguin inscrits en el 
Padró de Beneficència com a pobres de solem
nitat o que obtinguin uns ingressos anuals infe
riors als que corresponguin al salari mínim 
interprofessional. 

2. Estaran exemptes de pagament les viven-

Administración local 

des respecte a les quals, el soi·licitant acrediti 
la inhabitabilitat de les mateixes, mitjançant 
la declaració de vivenda ruinosa, informe tèc
nic de condicions de ínhabitabílitJt o qual
sevol altres document que justifiqui suficient
ment la no existència de fet imposable. 

3. Gaudiran d'una bonificació del 50 % 
de la quota aquelles indústries contemplades 
als apartats B) i () de l'epígraf sisè, que Jcre
ditin documentalment que tenen concertat un 
contracte de recollida de residus no qualificats 
de domiciliaris Jmb una empresa legalment 
autoritzada. 
ORDENANÇA FISCAL RECULADORA DELS PREUS 

Pl:Bl!CS 

Ordenança Fiscal número 14. 
Afegir al final del primer paràgraf 

Ar1. 17 
'' i restaran subjectes en q!J<lnt al proce

diment per a la seva tramitadlii, al que dis
posen els articles 17 i 19 de la Llei 39/88, 
reguladora de les Hisendes Locals" 
Epígraf 4t 
Preu públic per parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions i indústries 
al .carrer ambulants 

El tercer apartat de bases i tarifes es modi fic,¡ 
d'acord Jmb el que segueix: 

-Llicències per a l'ocupació de terrenys 
dedicats a gronxadors, aparells voladors, cava
llets, llocs de cavallets, cotxes de xoc, llits 
elàstics, castells inflables i qualsevol mena d'a
tracció recreativa. 

Per m2. o fracció i dí a, en atraccions 
individual; de fins a 100m2 
Per m2. o fracció i dia, en atraccions 

60 ptes 

individuals de més de 100 m2 40 ptes _____ ___:,_ 

Epígraf 8è 
Preu plÍblíc per utilització de l'ambulància 
municipal 

Queda sense efecte (se suprimeix). 
Epígraf 9è 

Passa a ser l'epígraf 8è. 
Epígraf 10è 

Passa a ser l'epígraf 9è. 
Les modificacions aprovades entramn en 

vigor en el moment de la seva publicació defi
nitiva al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i 
comènçarà a regir a partir de 1'1 de gener de 
1998. 

Balenyà, 24 de desembre de 1997 
L'Alcalde, josep Maria Puígdomènech Boix. 

0297054995 --· 
Barcelona 

ANUNCI 

Donat que ha transcorregut el termini esta
blert en l'article 65.2 de la Llei 711985, de 
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
local, es fa pública l'Ordenança de cementiris 
de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel 
Consell Plenari inicialment el 27 de juny i 

definitivament el 24 d'octubre de 1997; als 
efectes de la seva entrada en vigor establerts 
a l'article 70.2 de la Liei esmentada. 

Barcelona, 18 de novembre de 1997. 
El Secretari general, Romà Miró í Miró. 

ORDENANÇA DE CEMENTIRIS 
CAPÍTOL I 

DiSPOSICIONS CENERALS 

Article 1 
La gestió dels cementiris municipals la rea

litza l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant 
qualsevulla de les formes de gestió directa o 
indirecta , de conformitat amb la normativa 
legal aplicable. 

L'Ajuntament de Baícelona conservarà en 
tot cas les funcions no delegables que impli
quin exercici d'autoritat. 
Article 2 

L'Ajuntament de Barcelona té la jurisdicció 
dels cementiris: Montjuïc Poblenou, Sant 
Andreu, Les Corts, Sant Gervasi, Sants, Horta 
i Sarrià. Així mateix, li correspon la gestió del 
cementiri comarcal de Collserola, situat en els 
termes municipals de Montcada i Reixac i Cer
danyo!;¡ del Vallès. 
Article 3 

L'objecte de la ge,tió de cementiris i cre
matori consistirà en les inhumacions, exhu
macions, reduccions de restes, trasllats, cre
mació i en general tota activitat referida a 
cadt.vers i testes. 
Article 4 

1 . ·,;e, podran efectuar-se enterraments fora 
del '"c:.1ie dels cementiris, en esglésies, cape·· 
lles i qualsevol monument funerari, religiós 
o arti~\ic, ·;ense l'autorització expressa de· les 
autorirats competents. 

.;> Es reconeix a les Comunitats lsrae'lites 
que pertanyen a la Federació de Coniuriitats 
israelites a Espanya el dret a la cònciissiÓ de 
parcel·les reser~ades per als enterramènts 
jueus en el cementiri municipal més i(j~i.júat, 
així com el dret a posseir cementirisjueus,pri
vats amb subjecció al que disposa la legislaCió 
de règim local i de sanitat. ' J, 

3. Igualment, es reconeix les Comuh'itats 
Islàmiques, que pertanyin a la ComisSió'Jslà
mica d'Espanya, el dret a la concéssi<?:!:l~pàr
cel·les reservades per als enterramentS;':'islà
mics en el cementiri municipal m~s adé~úat, 
així c8m el dret a posseir cementiris iMàmics 
privats amb subjecció al disposat afà;l.egis-
lació de Règimen local i de Sanitat: ... · · 

4. Es reconeixen als membres deies:domu
nitats esmentades els drets relatius aktrasllats 
de cossos de difunts en els termes leg;¡ln1ent 
establerts. En tot el restant, aquestS enterra
ments regiran per les normes com(Jhes d'a-
questa Ordenança. · ··. · 

5. La pertinença de les personesdifuntès 
a les comunitats religioses a la qual:fa'refe
rència aquest article haurà de rríahiflistar"se 
en el moment de sol·licitar l' entèrramerth 

6. Es respectaran fins al seu ~sg(¡tàrífent els 
recintes especials de comunitatsrelígibsès ho 
catòliques i no esmentades ahtètiorméht'ex:is
tents a I de febrer de 1997, els qual{es<règiran 



Núm. 31 3, An,nex IV I Pàg.:. 6 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 31/12/1997 

per les presents disposicions i el_ tot el restant 
per les normes comunes d'aquesta Ordenan
ça. 

7. L'enterrament en cadascun d'ells podrà 
reservar-se,¡ la respectiva comunitat o desit1a 
als cadàvers de llurs fidels, circumstància que 
haurà de manifestar-se en sol-licitar l'enterra
ment. 

8. En tots el c.:tsos en els que sigui d' api i
cació el que disposa en els anterior apartats 
d'aquest article, els símbols, epitafis i altres 
i11scripcions haur.::n d'adaptar-se als preceptes 
de la respectiva creença. 

Article 5 

L'horari de visites al cementiri ser<'i l'esta
blert per l'administració de cada recinte i hau
rà d'estar exposat de forma visible. 

Article 6 

Els vehicles de transport de mercaderies no 
podran circular pels cementiris sense la prèvia 
autorització de l'òrgan competent. 

Article 7 

Els visitants dels cementiris es comportaran 
amb el re• pecte adequat al recinte i a tal efecte 
no es permetrà cap acte que, directament o 
ir.directament, en suposi profanació, 
donant-ne compte a l'autoritat competent per 
a la sanció que procedís. 

Article 8 

A cada cementiri hi haurà un registre públic 
de totes les sepultures i les operacions que 
s'hi realitzin, així com de les incidències prò
pies de la seva titularitat. 

Article 9 

El registre públic de cada cementiri corn
prendrà els llibres següents: 

a) registre general cie sepultures i par-
cel-les; 

b) d'inhumacions; 
e) d'exhumacions i trasllats; 
d) d'entrada i sortida de cornurikacions; 
e)de peticions i que:xes; 
O els talonaris i auxiliars que siguin r.eces

saris per a la bona administració. 

Article 1 O 
1. Les reclamacions, tan escrites com ver

bals seran anotades en el Llibre corresponent. 
Si no es poden resc>ldre es traslladaran a l'òr
gan competen~ per a la seva tramitació: . . 

2. Contra les resolucions a les pet1c1ons 1 
queixes es podrà interposar Recurs Ordinari 
davant l'Alcaldia, dins dels terminis i amh els 
efectes previstos en les disposicions legals 
vigents. 

3. Els inspectors municipals tenen facultats 
per realitzar en qualsevol hora del dia sense 
previ avís, i tant sols amb la deguda acredl·· 
tació, totes les inspeccions. De totes elles 
s'aixecarà acta, donant-li compte a l'òrgan que 
correspongui, signada per l'inspector munici
pal que hagi efectuat la inspecció. 

CAPfTOLII 
DE LESINSTAL·LACIONS AUXILIARS 

Article 11 
Els Cementiris estaran dotats de les instal·la

cions per a la celebració de serveis religiosos 

Administradón local 

corresponents als diversos cultes serveis 
civils. 

Article 12 

Cada cementiri disposarà d'un dipòsit 
públic de cadàvers dotat de la ventilació 
necessària i restants requisits sanitaris. En els 
dipòsits de cadàvers hi haurà dos departa
ments, a fi de separar els decessos de malalties 
comunes de les infeccioses; una o més sales 
podran revestir la forma de sala de vetlla, amb 
departaments annexos per a la vetlla del cadà
ver. La permanència d'un cadàver en dipòsit 
haurà de cessar quan presenti evidents signes 
de descomposició. 

Article 13 
Els cadàvers que arribin al cementiri des

prés de l'horari d'inhumació quedaran en 
dipòsit per tal d'efectuar-la l'@ndemà, llev~t 
el cas d'ocórrer circumstàncies que aconsellm 
que sigui immediata. 
Article 14 

Cada cementiri disposarà d'un crematori 
per a la d~strucció de robes i tots aquells 
objectes que no siguin restes mortals i que 
procedeixin de l'evacuació de sepultura i nete
ja de cementiris. 

Article 15 

Podrà sol-licitar-se la cremació de cadàvers, 
fetus i .estes humanes, en la forma i condicions 
que es determinen en els articles d'aquesta 
Ordenança. 
CAPÍTOL lli 

Secció 1 
Del dret funerari 
Article 16 

1. El dret funerari sobre l'ús de nínxols, 
sepultures i osseres neix per l'acte de con
cessió i el pagament de la tarifa establerta en 
la corresponent Ordenança fiscal. La conces
sió de l'ús de nínxols i sepultures atorga el 
dret al dipòsit de cadàvers i restes, mentre la 
concessió de l'ús d'osseres només permet el 
dipòsit de restes. 

2. Correspondrà a l'Ajuntament o ens en 
qui autoritzi la facultat de resoldre els expe
dients sobre la titularitat i ús de!s drets fune
raris, totes llurs incidències, i l'autorizació per 
a la tremació de cadàvers i restes. 

El lliurament dels corresponents títols fune
raris serà.Jacultat exclusiva de l'Ajuntament 
de Barce!Òha. 
Article 17 

L'Ajuntament o entitat en qui autoritzi reco
neixerà a favor de particulars el dret d'usar 
una determinada sepultura, prèviament cons
truïda o edificada pel titular, en la parcel-la 
o arc-i-cova que a tal efecte li sigui assignada, 
per a ia inhumac!ó del titular en el seu dia, 
la dels seus familiars i la de ies persones amb 
les qui l'uneix una especial relació d'afecció 
o raó de filantropia. 
Article 18 

El dret funerari reconegut es limita a l'ús 
de les sepultures i està exclòs de tota tran
sacció mercantil i disponibilitat a títol onerós, 

i queda subjecte a les regulacions de la present 
Ordenança i a les seves modificacions. 
Article 19 

1. El dret funerari sobre tota classe de 
sepultures restarà garantit mitjantçant la seva 
inscripció en el Llibre Registre del Ceméntiri, 
i en el fitxer informàtic general de l'Oficina 
de Cementiris, i per l'expedició del títol nomi
natiu de cada sepultura. 

2. Quan es tracti de sepultures de cons
trucció particular, el títol serà expedit a partir 
de l'acta d'edificació. 

Article 20 
1. El Llibre-Registre general de sepultures 

i parcel·les, contindrà, referent a cadascuna 
d'elles, les següents dades: 

a) identificació de la sepultura amb indi
cacíó del nombre de departaments de què 
consta; 

b) data de la concessió, i per a les parcel·les 
o arc-i-coves, a més a rnés, la d'alta d'obres 
de construcció de la sepultura particular. 

e) Nom, cognoms i domicili del titular. de 
la sepultura; 

d) nom, cognoms i domicili del beneficiari 
designat, en el seu cas, pel titular; . . 

e) successives transmissions per actes inter-
vius o mortis causa; . 

f) inhumacions, exhumacions o trasllats 
que tinguin lloc amb indicació de nom, cog
noms, sexe i data de les actuacions; 

g) particulars d'ornamentació com làpides, 
parterres, etc.; . · 

h) limitacions, prohibicions i clausura; 
i) venciments i pagaments de drets i taxf:s, 

i taxes periòdiques; 
j) qualsevol altra incidència que afecti la 

sepultura o el seu conjunt . • ;. .· 
2. Per l'òrgan competent de I'Ajunt~ment 

o entitat a qui ,autoritzi es portarà ·ui:( fitxer 
general que, respecte a la totalitéltdés~pul~ 
tures, parcel-les i arc-i-coves existents f:!.n·els 
cementiris esmentats en l'article 2Waquesta 
Ordenança, reculli les dades a què'faí:t;tefe
rència els apartats a, b, e, e, h, i, j, del paxàgraf 
anterior. 

Article 21 ... 
El tftol del dret funerari contindrà les 

següents dades: · •·· ·. 
a) identificació de la sepultura; 
b) drets inicials satisfets; 
e) data de l'adjudicació,caràcterti'aquesta 

i nombre de departament que cm1sta; pèta 
les parcel-les i arc-i-coves, la de l'alta'qê les 
obres de construcció de la sepultura; · •. 

d) nom i cognoms del seu titular; · 
e) designació de beneficiari "mor'tls cau

sa", si el titular no interessés el secret 'de 
nomenament; . · · . 

i) nom, cognoms i sexe de les P~r§pnès, 
els cadàvers de les quals, o les restes¡";es refe
reixin les inhumacions, exhurnacidns+ti'asllats 
i data de tals operacions; . · 

g) limitacions, prohibic')ns i cla4s'Ura si 
s'escau· 

h) d;ets satisfets per a la conse'rvació de 
cementiris o la seva redempCió¡ 

i} declaració, en el seu cas, dè f:i>pròvi-
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sionalitat sense perjudici de tercer de millor 
dret del títol E'xpedit; 

j) nom d'usufructuari si procèdís. 
Article 22 

El títol representatiu del dret funerari a llo
guer contindrà els apartats a), e), d), i f), a 
més de les anualitats satisfetes, el seu ven"· 
ciment i successives renovar ions. 
Article 23 

El dret funerari es registrarà: 
a) a nom personal i individual, que serà 

del propi peticionari. En cas d'existir en les 
successives transmissions el llegat d'usdefruit, 
el títol figurarà a nom de l'usufructuari; 

bl a nom de comunitats religioses o esta
bliments benèfics o hospitalaris reconeguts 
corn a tals per l'Administració, per a ús exclu
siu dels seus membres i dels assilats i acollits; 

e) a nom de Corporacions, Fundacions o 
Entitats legalment constituïdes, de tipus social 
o benèfic, per a 1.ís exclusiu dels seus membres; 

dl a nom d'ambdós cònjuges en el moment 
de la primera adquisició. 
Article 24 

En cap cas podrà registrar-se el dret funerari 
a nom de Societats d'Assegurances, de Pre
visió o qualsevol altre similar que, exclusi
vament com a complement d'altres riscs, 
garanteixen als seus afiliats el dret a sepultures 
per al dia del seu òbit. 

Les esmentades societats només podran 
obligar-se a proporcionar a l'assegurat el capi
tal necessari per obtenir-la. 

Article 25 
1. La periòdica disponibilitat de parcel·les 

s'anunciarà en els dos diaris de més circulació 
de la ciutat per tal que puguin presentar sol·li
cituds els que estiguin interessats en la con
cessió del seu ús. 

2. S'atorgarà el dret funerari sobre par
cel·les ajustant-se a l'ordre rigorós de presen
tació de sol·licituds a partir de la cj¡¡ta de Ja 
publicació de l'anunci. 
Article 26 

La concessió d'ús sobre sepultures de cons
trucció particular podrà ser de caràcter tern
poral o de lloguer. En tot cas, tals concessions 
sols s'atorgaran amb motiu d'enterraments 
immediats. 

2. Pel que fa a la concessió d'ús sobre 
sepultures de construcció particular s'adaptarà 
a allò que disposa l'art. 27 i concordants d'a
questa Ordenança. 
Article 27 

1. Les concessions d'ús de caràcter tern
poral s'atorgaran pel termini màxim de 50 anys 
i les de lloguer per un període mínim de dos 
anys o cinc anys si la defunció hagués esde
vingut per malaltia infecciosa. 

2. La concessió d'ús de sepultures de cons
trucc.ió particular s'atorgarà per un termini 
màxim de 99 anys. 
Article 28 

1. Expirat el termini de la concessió de 
caràcter temporal, es requerirà al titular, en 
el domicili que consti en el Llibre del registre 

Administradón Local 

de sepultures, a fi que procedeixi al trasllat 
de les restes a osseres o columbaris especials. 

2. El mateix procediment se seguirà quan 
es compleixi el termini de la concessió d'ús 
sobre sepultures de construcció particular. Les 
construccions realitzades revertiran a l'Ajun
tament. 
Article 29 

Les adjudicacions en règim de lloguer s'a
torgaran per un període de dos anys, o cinc 
sí la defunció s'hagués esdevingut per malaltia 
ínfec\;"'"1. 
ArtíL 

1. ans de finir el període d'adjudicació 
per lloguer, podrà atorgar-se una pròrroga a 
petició del titular o dels hereus o causaha
vents, o de qualsevol persona vincu:ada amb 
relació de parentiu o amistat. amb aquella o 
aquelles, les restes de les quals'estinguin inhu
mades en la sepultura de què es trac! i. 

2. Cadascuna de les pròrrogues tindrà una 
durada no inferior a un any, ni superior a deu, 
amb un màxim total de 50 anys. 
Article 31 

L'adjudicació per lloguer podrà ser adqui
rida amb caràcter temporal pel titular de la 
sepultura mitjançant el pagament de la quan
titat establerta en la tarifa corresponent en 
l'Ordenança Fiscal, amb reducció de les anua
litats satisfetes en concepte de cànon i no 
vençudes. 
Article 32 

En els casos d'impossibilitat d'inhumació 
d'un cadàver en una sepultura, a causa de 
no haver transcorregut el període mínim de 
dos anys o de cinc anys des del darrer enterra
ment que s'hi hagi efectuat l'Ajuntament o 
entitat a qui autoritzi facilitarà dins el mateix 
cementiri, un nínxol de concessió de lloguer 
provisional, pel temps indispensable fins que 
sigui possible el trasllat del cadàver a la sepul
tura on originàriament s'hauria inhumat en el 
cas de no existir l'esmentat impediment. El 
cost del trasllat serà a càrrec de l'interessat. 

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

3. L'adquisició temporal a què es refereix 
l'article anterior no podrà ser aplicada a les 
concessions per lloguer efectuades amb caràc
ter provis-.ipnal. 
Article 33 

Les osseres individualitzades concedides a 
particulars posseïdors del dret funerari sobre 
alguna sepultura es consideraran com a part 
integrant de l'esmentada sepultura. 
Secci62 
Concessió del dret funerari 

Article 34 

El titular del dret funerari en qualsevol 
moment podrà designar un beneficiari per a 
després de la seva mort, compareixent davant 
l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi per subs
criure l'oportuna acta on es consignaran les 
dades de la sepultura, nom, cognoms, domicili 
del beneficiari i data del document. En la 

mateixa acta també podrà designar;unJ5ene
ficiari substitut per al cas deprerriorièlití~ d'a
quell. Podrà substituir-se la compafêixênça 
amb un document notarial o pefún alf~e iios
trument degudament reconegut peruha entitat 
bancària, caixes o consolats. 
Article 35 

En el cas de drets funeraris adquirit!( a\ riorn 
d'uns cònjuges, el supervivent s'entendrà 
beneficiari del que mori abans. Aquest 51Jper
vivent, al seu torn, podrà nomenar. urr nou 
beneficiari, si no ho haguessin fet· conjUnta
ment amb anterioritat per a després de l'òbit 
d'ambdós. 
Article 36 

La designació de beneficiari d'un panteó, 
arc-i-cova o "egipci" podrà fercse p~r• .cada 
departament; fora d'aquest c;;s el bei)efic:ïtan 
sols podrà recaure en una sola·persóna o·qual
sevol col·lectivitat o entitat esmentades en els 
apartats b) i e) de l'article 23. 
Article 37 

1 . La designació de beneficiari podracser 
canviada quantes vegades desi¡gfeJ titólar, 
sent vàlida l'última designadó efe(_tl!adà 
davant de l'òrgan corresponent, .~er)s perfúdici 
de clàusula testamentària posterior; sempre 
que sigui expressa. .. . ·.· .::'/ . 

2. Igual designació podran realitzar els 
nous titulars per transmissió o cessióeri qual~ 
sevol de les formes que s' estableixiil: ·. · 

Article 38 
1. A la mort del titular deltlf.e(fÜr]êril~i; 

el beneficiari designat, els here~sérêsta[nén~ 
taris o aquells a qui correspongui ;.~ab:~intt,s~ 
tato" estaran obligats a tí<rspassàr;lo¡a'f1lyót 
propi cornpareb;ent davant I'AJ~~t;¡menho 
entitat a qui autoritzi amb el títol.çorrg~pofiènt 
i els restants documents justificati~s';"d~!da 
transmissió. . .•.. ·. . . •> .·· .. ·. 

2. Transcorregut el termini d'únAflY'~él;ò~· 
bit del titu:ar del dret funerari sénsé{hày~f:?e 
sol·l i citat la transmissió, s'irrít>O'sàfaríb lés 
següents limitacions: .· > . ;,;' > 

1. No autorització de trasllai:;.c!e<rE{stes ... 
2. No concessió de lloguers '!Jro,\lissi"ú;ba ls~ • 
3. Podrà autoritza rese I à inhum,aci6;ser?ípfé •. 

que en el mateix moment s'efeciuïili1ràri5c 
missió del dret funerari. /~~ <<> 
Article 39 ~ , .~ ·;,.' 

Vénen obligats , semblantment¡•J"s9Í·1í~lar .·. 
el traspàs en el termini d'unany;erspósse·¡'Cl9fs 
de títols que no haguessin sól·li.cltafé(è<'ir;ívi 
de nom, de conformitat :amb els artii:lesi!)-5 

~~~c~~a:esta Ordenança, ;'J•; ? ', 

Quan el titular d'un dretfup¡f~ariWIJ'~gll~s 
designat beneficiari., justífié¡¡,<Jarl:>.~r;àqi.i:es(là 
defunció del titula~ i identificac:lé!'lisey~~per
sonaiitat, s'executarà la transmlssitil'a[nbAÍh:Í·' · 
rament denou títol i la seva ·céJ,h§i¡~~¡lêi{)êÒ' 
el llibre-Registre i en el Fitxér g~nE:!ré!l:: !; · 
Article 41 · · · 

S'entendrà que hoexist~ixiJ~~êfi~i~rrdéJi&~· 
nat quan hagués finat amb anfèrlbritatàl 'tito'~ . 
lar. En el cas d'haver ocorregutliò~(~{j.~J~rieé 



ficiari amb posterioritat, el .dret adquirit es 
deferirà a félvor dels seus hereus en la forma 
que s'estableix en els articles següents. 
Article 42 

A falta de b:éneficiari, si del certificat del 
Registre d'Úitiines Voluntats en resultés l'exis
tènCia de testament, s'obrirà la successió tes
tamentària i, d'acord amb les disposicions del 
testador, es durà a terme la transmissió a favor 
de l'hereu designat. 
Article 43 

1. Si el testador hagués disposat de la seva 
herència a favor d'uns quants hereus, els drets 
sobre sepultures construïdes per l'Ajuntament 
seran deferits als qui d'entre ells designi per 
majoria departicipacióen l'herència. 

2. En el cas de no aconseguir-se o de no 
ésser .possible la dita majoria, s'atribuirà la titu
laritat, amb caràcter provisional, a aquell dels 
hereus que. ho hagi sol·l i citat i que estigui en 
possessió del títol, acreditada en document 
fefaent,. expedit 1 O anys abans i per haver estat 
inhumàfenJasepultura de referència el cadà
ver del cònjuge, ascendents, desèenderíts o ' 
col·fàterals fins al quart grau de consanguinitat 
osegond'afinÍt¡ltdel que hosol·licita. 

3. Si no és possible establir el nom de la 
persona a qui ha d'atorgar-se el títol, aquest 
recaurà·en el de m¡¡jor edat entrè els hereus, 
i si aquest no accepta, al qUi el segueixi en 
edat; iaiXísuccessivament. 
Article44 

1. La transmissió d'una sepultura de cons
trucció partíeu lar, si existeix beneficiari o 
acord per majoria entrè els cohereus .per. a 
designar-lo es portarà a compliment inscrivint 
el drel a favor d'aquell o aquest. 

2. En el cas de no existir beneficiari o acord 
per majoria per a la designació d'un sol con
tinuador del dret, es dividirà la sepultura en 
parts; tantes com departament?, individualit~ 
zats existissin, s'adjudicarà a cada un dels 
hereüs un departament o més i les instal·la
cionscomunes quedaran en condomini de tóts 
els nous titulars, els quals tindran l'óbligadó 
de costejar les despeses que. afedin .tota· la 
sepultura,. en proporció al nombre de depar
taments. 

3. Amb independència dels pagamèhts 
individualitzats corresponents als titúlars de 
cada un dels departaments, i als efectes de 
l'cibligadó a la qual es refereix l'apart<'ítante
rior; haurà de fer" la efectiva aquell dels cohe
reUS· que sol·liciti l' ob:értura d'un departament 
per dur a efeète qualsevol inhumació o exhu
rnatió, la transmissió del dret funerari o en 
at.itoi:itzar~se qualsevol llicència a petició de 
part. · 

4 .. Per a la. tramitació de títols funeraris 
corresponent a cadascun deis departaments 
als quals esía referència en el paràgraf 2n. 
deiJ)resér\tartide, caldrà que s'indagui dintre 
e.ls dbçumeiíts que acompanyin la sol·licitud, 
éòpia de>•l'acord pres per majoria per a l'as
sígnacioesmenta:da i de les condicions, si n'hi 
traguéS¡ en les· que podran limitar-se les futures 
transmis~iól'is en el mateix nombre de drets 
fUneraris sol,licitats per als diversos depar-
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ta ments. 
5. A les sepultures pertanyents a una comu

nitat, únicament en línia directa s'admet la 
representació, i en tal cas la designació ·del 
successor en el dret per premoriència de l'he
reu, es portarà a terme per majoria i, de no 
aconseguir·se o no ser possible, decidirà el 
vot del de major edat. 

6. Si a la proposta de divisió d'una sepul
tura per departaments resultés qt.H: el nombre 
de cohereus fos. superior al d'aquells i nó ex isc 
tís acord per a la seva distribució o ampliació 
mitjançant les obres necessàries o que les 
obres no fossin possibles, s'adjudicaran els 
departaments per majoria entre.ells·a raó d'un 
per èohereu, però als que es quedin sense titu
laritat, assistírà.eldretd'inhumació per a ells, 
el seu cònjuge i fills i es cqnsignarà en el títol 
que s'expedeixi. En cas d'empat,. resoldrà el 
dret el vot de major edat. 

7. Ales sepultures regulades per les normes 
dels precedents paràgrafs s'autoritzarà la inhu
mació de persones lligades civilment amb el 
titular o que amb ell hàgín conviscut un.perío
de mínim d'un any immediatament anterior 
a l'òbit. En els altres casos es necessitarà el 
consentiment de la majoria dels titUlars dels 
altres departaments. 

8. 'En el moment dé dividir-se el rlret fune
rari d'1jna construcció particular per depar
taments, .cadascun dels noustitulars haürà·de 
designar .un beneficiari per a cada departa
ment, recaient el benefici en .persona o per
sones que siguin un altre dels titulars, ra seva 
èsposa, o .astendents o descents directes. Fora 
d'aquests~ únicament podran ser beneficiaris 
els minoritaris que queden sense titularitat, i 
d'ha~ercse fet ús del dret de representació, 
podrà ser~ho, a més; qualsevol dels altres fills 
del prèrhoft, a qui pèr ser menor d'edat que 
el nou titular, o ésser minoritai'i, no li hagués 
comispostla titularitat. 
Artk:le 45 

En aquelles sepulturesdivididésper depar
tamerífsseran fadi i tats els títols corresponents 
a cadascun dels titulars del dret fúherari, amb 
espeéificació del.,departament individualitZat 
queli hagiesíat àssignat. Un d'aê¡uelistitulars, 
el designat per majoria; representarà davant 
'I'Ajuhtament o entitat a qui autótitzC els res
tants. i el seúdomicili sèrà registrat a efectes 
de nqtificacións (fiscals. 
Article46 

E! titular de cada departament no tindrà ry1éS 
I imitacions que les assenyalades a les. Orde' 
nances vigér:íts, i aquelles altres quepogúessln. 
haver estar acordades en el mbmênrde I à diví, 
sió de la. sepultura en departaments· indi~ 
vidualitzats. 
Article 47 

Si morís un dels titulars d'un de¡)artament 
sense designació de beneficiari o bé .. que 
aquests l'hagués premort i sense herims.què 
sigUin el cònjuge supervivent ò ascendents o 
destendénts directes o u-n .altre dels tifúlàrs 
que èontim.Jés el dret, aquesfacréixerà al titu
lar que entre els restants es designi. iE~pis 
de no existir acord, restarà clausurat el depa'r-

. :J:':_;J;··'f· 

''~"' m•rnre é< '"'"U"•ÒJ\~J¡~¡,i¡ó, 1'' 
acreixent provisionalrneryt .l:*)~fififisffis(;'als! ·'. ; 
als altres titulars solamentla paft{ihqlvisihde. ·.·:.·. •· 
les instal·lacions. · .. · 'J]t \ ·. · i 

Article48 
El llegat d'usdefrui( de lò.t;,~~~~~€·~~sep41~ <: 

tu res disposat· en ·Actà .adrnïn.ist~~tiv~¡·él pet;: 
designació· de.··benefitiari¡o·pei;Jesfaff)ent; e 
de.finirà la titularitat de .lasèpult~ra,a:.fa~or• ·•.··.· 
de l~al·ludit .usufructuari; les carièêl,lara ala ~ 
seva mort, en què es consolidarà ilhíblà·riuà · •·· 
propietat :•: , 

Article 49 
A faltadehenefiçiari·d~~¡ghilfi .d~:tci¿sê~siÓi ·{ 

testarnèntàri<>; •es >tratís,rne.trà':ekdr:ef>flirie.rarí; ' 
per I'Órdre de,·successió e.si<!~(~~àl,e.i;la,.Qê¡~, 
civil,} siexistissiri qive.rses pefsqnèscriade~! ;s 
u ab· intestato'1, s'observar~n;lès:ê·fiqrmes·dei~.S ; 
arti<:)es antériorS(Sègons.•sigpi;~i'rCÓ'hstífi~Ci(¡¡;¡;';; 
múnicipal•o·particular fa-sepÍJiturà:·derq'ü~ ês·i 
tradí. · · · . · • · .·· :;:·;t :;.;;¡ 
Artide 50 

En el cas· de ':ab-intestatt>i! è-~.irgé!ciR~ix el 
drèt·<l'usdefruit.a favórdé:~of¡jugevi(j~{rrle•> 
tre visqui i no ct:mtr~gui'~~gofíe..~íf~Psiès, ~tnat 
el drt conjuge ojqstjficadeslès ~~y~sih9pèj~~ •••.• 

~::~~~s¡• es. cdnsolídarà•.en·>Jii;ií.~~1~~;y~~tat: .• ~~· 
Transmis:sidris "intei\l'ivós;, • ~:; · < . <:¡ 
Article5l . :~;·•· •.::).e'' ',Y 
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Article 53 

Quan no sigui possible dur a terme la trclnS
missió en els formes establertes en els articles 
precedents, bé perquè no pugui justificar-se 
la defunció del titular del dret, bé perquè sigui 
insuficient la documentació, o per raó d'ab
sència de les persones que hi tinguin dret, es 
podrà expedir un títol provisional. 
Article 54 

Les transmissions que s'efectuln amb caràc
ter provisori tindrat~ c.;usa en expedient ddmi
nistratiu, en el tràmit del qual s'inclourà l'a
nunci en e/ BUTLLFTÍ OFICII\l. DE Lt\ PROVÍNCIA, 
la Gaseta Municipal i en dos diaris al mc>nys 
d'entre dels de major circulació a fi i efecte 
que dintre e/<; quinze des hàbils següents s'hi 
puguin oposar els que es creguin amb dret, 
i els títols que a l'efecte s'expedeixin ho seran 
sense 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 
consaguinitat ó afinitat del nou titular, o de 
la persona que sol-licita l'exhumació. 
Article 55 

Els posseïdors de títols sobre sepultures que 
figurin enregistrades a nom de persona finada, 
podran sol·licitar provisionalment la transmis
sió de la sepultura, quan hagin transcorregut 
trenta anys des de la data d'expedició del títol 
o quan s'acrediti declaració de defunció del 
titular de conformitat amb l'establert amb Codi 
Civil. 
Article 56 

En aquells casos que existeixi constància 
o pressumpció de l'òbit del titular mencionat 
en l'article anterior sense que sigui possible 
l'aportació del títol, s'entendrà, salvant prova 
en contrari, que està acreditada la possessió 
del títol i PI dret funer,ari del sol-licitant pel 
compliment dels requisits següents: 

a) si resulta de document fefaent expedit 
almenys deu anys abans, sempre que no s'hi 
hagi fet cap inhumació posterior, i 

bl pel fet d'haver estat inhumat en la sepul
tura de referència el cadàver del cònjuge, 
ascendent, descendent o col-lateral fins al 
quart grau per consanguinitat o segon per afi
nitat del qui ho sol-liciti, amb la mateixa ante
lació, sempre que no s'hagi fet cap inhumació 
posterior. 
Article 57 

Transcorreguts vint anys des de l'expedició 
del títol provisori, es convertirà en definitiu 
i cessarà e! drèt dels qui podien reclamar la 
titularitat. 
Secció V 
Modificació del dret funerari 

Article 58 
La transmissió, rectificació, modificació o 

alteració del dret funerari, serà declarada a 
sol-licitud de l'interessat o d'ofici en expedient 
administratiu, en el qual es practicarà la prova 
i s!aportarà la documentació necessària per 
justifiCar els seus extrems i el títol del dret 
funerari, excepte en el cas de pèrdua, sense 
que sigui obstacle per al desenvolupament dè 
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l'expedient la negativa de lliurement del títol 
quan l'instant de l'expediE'nt no en sigui 
posse idor. 
Article 59 

Durant la tramilè'.ció d'un expedient de tras
pàs, serd discrecional la suspensió de les ope
racions en la sepultura, ateses les circumstàn
cies de cada cas, suspensió que restarà sense 
eiecte en expedir-se el nou títol. Malgrat la 
suspensió decretada es podran autoritzar les 
operacions de caràcter urgent deixant-ne 
constància en l'expedient. 
Article 60 

1. En qualsevol règim transmissor que se 
segueixi, quan la designació del nou titular 
recaigui per majoria, els minoritaris seran invi
tats, amb anterioritat a l'expedició del nou 
títol, al trasllat de les restes de familiars amb 
qui els uneixi un parentiu ·¡;nés pròxim que 
ei del nou titular. .. 

2. Els minoritaris podran sol-licitar l'adju
dicació d'una sepultura per tal de procedir 
al trasllat de les restes de familiars mencionats 
en el paràgraf anterior, que l'Ajuntament o 
entitat a qui autoritzi concedirà segons les dis
ponibilitats de cada cementiri. 
Article 61 

1. Quan per l'ús o qualsevol altre motiu, 
un títol sofrís deteriorament, es podrà canviar 
per un altre d'igual a nom del mateix titular. 

2. La sostracció o pèrdua d'un títol donarà 
dret a l'expedició d'un duplicat a favor del 
titular. 
Article 62 

Els errors de noms, cognoms, o qualsevol 
altre en els títols, es corregiran a instància del 
titular, prèvia justificació l comprovació. 
Article 63 

Les clàusules I imitatives d'una sepultura, la 
seva variació o anul·lació s'acordaran a sol-li
citud del titular i s'inscriurà en el Llibre-Re
gistre, fitxer de sepultures i títol corresponent 
i quedaran fermes i definitives a la seva 
defunció. 
Article 64 

La denúncia de sost;acció o pèrdua del títol 
de dret funerari, presentada per escri.t al regis
tre general amb sol-licitud d'expedició d'un 
duplicat, donarà :Ioc a la suspensió immediata 
de les operacions en la sepultura i a la incoació 
d'expedient declaratiu de l'anul-lació del títol 
i expedició del que el substitueixi, amb la 
publicació prèvia publicació de l'existència 
de l'esment~! expedient en el BUTLLETí OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA, i la publicació en dos diaris, 
almenys. d'entre dels de major circulació per
què puguin oposar-s'hi en el termini de quinze 
dies els qui hi tinguin legítim dret. Expedit 
el duplicat, cessarà la suspensió. 
Article 65 

Si la denúncia fos de suposada retenció 
indeguda del títol, prèvia audiència del denun
ciant i del posseïdor, o en rebel-lia d'aquest, 
se suspendran els drets d'ús de la sepultura 
a resultes de la pertinent resolució,. dins el 
marc d'aquesta Ordenança. 

Article 66 
Podrà ser declarada la caducitat irevértirà 

en tal cas a l'Ajuntament o entitat àqdi a.Úto
ritzi el dret funerari, en els c;:¡sps csêgüents: 

a) Per l'estat ruïnós de la construcció';·quan 
aquesta fos particular. La dec)aracl(/'de tal 
estat i caducitat requerirà expédient/atlmi
nistratiu. 

bJ Per abandó de la sepultura; conside
rant-se com a tal el transcurs de vint any~díén
çà del darrer pagament dels drets dè tónsèr
vació. S'entendrà que no existe'ix abandona
ment si els drets de conservació sobre la ~epul
tura s'haguessin redimit a perpetuïtat: , 

e) Per termini del dret funerari tèmporal. 
d) Per impagament de qualsevol dels ter

minis a llur venciment, en les sepultures'adju
dicades a terminis. 

e) Per haver transcorregut el perfode:t:J~ad
judicació i les pròrrogues, si s'escau, quan es 

tracti de concessions de lloguer. 
Article 67 

Expedient administratiu de caducità(s'exe-
cutarà de la següent manera: · . 

a) En els casos de caducitat pertestafq.íï~ 
nós de la construcció particular/ l'~~~d.lent 
contindrà la citació del titulàr, el dof11idlidel 
qual sigui conegut o si no ho és; PI.Ílilidtaf 
de l'expedient mitjançant edicteenei'BLJtLCti'i 
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i la pÜ~lit~d~. ~Íl 
dos diaris, almenys, d'entredel~de'l)ia)Ú~dr~ 
cul ac ió, concedint un terminí dè;3Q;dies a' .··. 
fi que els beneficiaris, hereus b afàv6rM. ·' · 
puguin al·legar el seu dret. Làcof-Dp~~4ixe))Çà < ·· 
de qualsevol d'aquests amb el èOrriprpmísde · 
portar a cap les obres de const~U.céió!'óii'epa~. 
ració en el termini que a l'efe(;te ;s(assigni 
interromprà l'expedient fins àl ~éú v~ncífÍ'lént; 
moment en què l'ògan compet~llt;raO'[~ja~fn" 
formar respecte de les obres realitzades,:/, ' 

Si resulten conformes, l'expèdiè>pts~-3r~Jvac: 
rà sense més tràmit; en cas cóntrar'i se'rúleèla~< .. 
rarà la caducitat; _ . >f;:;-:-:~~-·/·\·.~- ~ --

bl en el supòsit bl de l' artidear1t~fT6rXí~e)(". .• 
pediént contindrà la citació deltit~l~f~l(l.t,"mi~ · ··•.·. 
cili del qual sigui conegut;.o, s¡~sH~~êonég~f/ 
publicitat de l'èxpedieot mitjàiJS:<lr,(t~cliÇt(;!:éri · 
el BUTLLET[ OFICIAL DE L.APROV[NCI.~',Cè~:;c(?n
cedirà un termini dé 30 dies~fi:ç¡í:íeéls·bêh(;!-' 
ficiaris, hereus o afavorits puguihéilÍ•I¡:&ar.'E!f 
seu dret, transcorregut el qual s'e'ndéélàratà 
la caducitat· .... ··• ••• ·.>:;" .... ·· 

e) en els,altres supòsits de l'ar!i2(E!'ant~ri~r, 
excepte l'apartat e) l'expediènt<adtpjnlsf~atiU 
de caducitat es limitarà a la Citatlódél(it.Üiàf 
i se li concedirà u ri termini de,vÚif:;die~pe'Í' 
posar al corrent de P.àgament o';p,e{~ol;l/fjt~r 
la pr?rroga, transcorré~utselsq!f.%J~;~~$~1fqll(;! •· 
ho etectu:, es traslladaran lesr~~têséúl'o~sera 
general o, si escau/seran Íntineiàclé~'-C>'• .. · •. 

d) en el supòsit e) de.l'àrticle à;)tè[iÒ'i •s;a" 
plicarà allò que disposa l'aftiClè;28/~· :•;:' · 

CAPÍTOL IV . . .... • :y ' .• 
DE LES INHUMACIONS, ÈXHUMACIO['¡~Itk~SÍ.l.ATS 
Article 68 ',;; 

Les inhumacions, exhumaci~n{<:l'tV~s(lats · 
de cadàvers o restes, .. es regÍrai)Péf:.ilês:dis
posicions de caràcter higienico?sa'nitàríès 

·' ~-;,-
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vigents. D'acord amb el Reglament de la Poli
cia Sanitària Mortuòria, s'entén per cadàver 
"el cos humà durant els ·cinc primers anys 
seguénts a la mort real" , a partir dels quals 
tindrà la consideràció de "restes". 
Article 69 

I. Cap cadàver serà inhumat abans de les 
vint-i-quatre hores del seu traspàs. 

2. Per ràpida descomposició, perill de con
tagi. insuficiència higiènica de l'habitatge, o 
qualsevol altra causa similar, tindrà lloc la 
cerimònia de conducció abans de transcórrer 
aquell termini. En aquests casos, el cadàver 
romandrà en el dipòsit general del cementiri 
fins a l'acabament del termini. 
Article 70 

1. Per a la inhumació en nínxols, tombes, 
cripres o altres monuments funeraris, es pro
cedirà a un tancament hermètic de les seves 
obertures que n'impedeixi les emanacions i 
filtracions líquides. 

2. A aquest efecte i al de permetre, no obs
tant això, els canvis necessaris a la ulterior 
desintegració de la matèria orgànica contin
guda, la seva construcció es realitzarà amb 
materials que suposin una impermeabilitat' 
relativa. 
Article 71 

L'esgotament de l'espai en un Cementiri per 
a co'lstruir-hi noves sepultures determinarà la 
creació d'una reserva de nínxols que única
ment es concediran temporalment i amb 
caràcter provisional als titulars de sepultures 
que no puguin usar el seu dret per no haver 
transcorregut els terminis a què es refereix 
aquesta Ordenança, des de l'última inhuma
ció. 
Article 72 

Els cadàvers podran ser inhumat> en qual
sevol classe de sepultures autoritzades per l'A
juntament o per l'entitat a qui autoritzi. 
Article 73 

No podrà ser oberta cap sepultura fins que 
no hagin transcorregut dos anys des de l'última 
inhumació, o cinc si el decés es va produir 
per malaltia infecciosa contag1bsa, llevat del 
cas dels enterraments en tombes sense cripta. 
Article 74 

Quan la inhumació tingui lloc en unê sepul
iura que contingui altres cadàvers o restes, 
podrà efectuar-se en el mateix acte la reducció 
de les despullr:s. Solament a petició expressa 
del titular, aquesta operació tindrà lloc abans 
de l'acte d'enterrament, i en aquest cas serà 
presenciada pel titular o persona en qui dele
gui i sempre que les disponibilitats de! servei 
ho permetin. 
Article 75 

El nombre d'inhumacions successives en 
cada sepultura no estarà limitat per cap altra 
causa que la seva capacitat respectiva tenint 
en compte la possibilitat de reducció de restes 
de les anteriorment efectuades, llevat que el 
titular del dret funerari, en establir-se el tal 
dret o en qualsevol moment posterior el limiti 
voluntàriament i expressa, en forma fefaent 

Administradón local 

quant a nombre o relació closa o excloent 
de persones els cadàvers de les quals hi puguin 
ser inhumats. 
Article 76 

1. El despiltx d'una inhumació requerirà la 
presentació dels documents següents. 

a) títol de la sepultura; 
b) autorització del jutge del Districte o del 

que fos competent en els casos diferents de 
la mort natural. 

2. En el moment de presentar el títol, s'i
dentificarà la persona a nom de la qual s'ha
gués estès el títol. 

3. Si aquest resultés haver mort, o no es 
pogués identificar, s'autoritzarà la inhumació 
de conformitat amb el que estableix l'article 
38.2 d'aquesta Ordenança. 
Article 77 

la inhumació es despatxarà en l'Ajunta
ment o entitat a qui autoritzi i la documentació 
es presentarà a l'Administració del cementiri 
per tal d'inscriure-la en el Llibre de Registre 
i en el títol. Despatxada d'aquesta forma, la 
papereta d'enterrament es farà a mans de la 
Brigada, la qualla tornarà una vegada efectuat 
el servei amb la conformitat. Igual tràmit exi
girà l'exhumació o trasllat de res\es. 
Article 78 

El dret del titular a l'ús exclusiu de la sepul
tura en la forma prevista en les presents orde
nances, serà garantit en tot moment per l'A
juntament o entitat ê 4Li¡ autoritzi. El consen
timent del titular per a la inhumació, sigui de 
familiars o estranys, s'entendrà deferida vàli
dament amb presumpció "juris et de jure" pel 
sol fet de la presentació del títol, sempre que 
no existeixi denúncia escrita de sostracció, 
retenció indeguda o pèrdua presentada al 
Registre amb vuit dies d'antelació. 
Article 79 

1. Quan el títol íos estès a nom d'una 
comunitat religiosa o hospitàlaria, la inhuma
ció exigirà la certificació expedida per la seva 
Direcció, acreditativa que el cadàver corres
pon a un membre de la comunitat o a un 
dels asilats acollits. 

2. Si ho fos a nom de societat, associació 
o fundació legalment constituïda, tota inhu
mació exigirà la certificació similar acredita

'tiv<l de pertànyer el cadàver a un membre. 
Article 80 

(lñicament es podrà autoritzar la inhuma
ció sense títol en els casos següents: 

a) quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, 
al·legant pèrdua del títol; 

b) quan s'hagi d'inhumar el propi titular, 
s'autoritzarà la seva inhumació sense presen
tació ciel títol a qualsevol persona que com
paregui, sigui o no familiar; 

e) quan existeixi conformitat del beneficia
ri designat o de la majoria dels que tinguin 
raó a succeir en el dret funerari. 

En tots aquests supòsits es requerirà la prè
via presentació de la sol·licitud instant el 
duplicat per pèrdua. 
Article 81 

1. l'exhumació d'un cadàver o d'unes res-

tes per a reinhurnar-lo fora del réc:lnte reque
rirà la sol·licitud del titular detdrêt funerari 
i en el transcurs dels terminisassêhyalats en 
aquesta ordenança des de l~úlfrma)nhumació. 

2. Caldrà la presència del titUlar sanitari 
competent en ordre legal per 'a aquestes 
actuacions. · 
Article 82 

S'exceptuen del requisit de tèil'nini les 
exhumacions següents: 

a) les decretades per resolució judicial, que 
es duran a efecte en virtut del' manament 
corresponent, i · 

b) les dels cadàvers que haguessin estat 
embalsamats o hagin de ser-ho en:el moment 
de l'exhumació. · 

Article 83 
1. El tritsllat d'un cadàver o unes restes d'u

na sepultura a una altra del niatèix cementi fi 
exigirà el consentiment dels titulà(s d:ambdós · 
drets i caldrà que es tinguin •en Çoinpte .els 
transcursos dels terminis établer,t's. en la pre-
sent Ordenança. .. : .. 

2. Serà indispensable la prèsèriciàde! titu
lar sanitari competent en cifdre•/légal· per a 
aquestes actuacions. 
Article 84 

Quan s'interessi el trasllatd'ürj',càdàver 6. 
unes restes dipositades en ~una:sÇp~ltura;<•el 
titol del dret funerari deia qual-?fjgyri •a nOIT) 
de la persona finada, perqu~:pugúi,sêr.aúto;· 
ritzat s'haurà de sol·liéitarprêvlàmenteltràs: 
pàs a favor del nou titulat. 
Article 85 

1. Quan el trasllat hael d•ef~tiGai-se d~ün 
cementiri a un altre dintre o fcírii' ~~Jtètfriei · 
municipal, caldrà quevagi·~èÇlmp~nyada;de) .; 
l'autorització de la DirècÇ'i() d~[l.eraJ;de ~ró- .· 
moció de la Salutde'la•s::;(>neraliia¡~oorga(· 
nisme que;ti~gui ent~mài;í'¡¡qés.~qu~sres fúri•. r· 
cions, i els documents que~aJ:r~ditjn .e! c8rn'-'· • 
pliment dels restants reqliisíts)e:iiigifsi·Pér les · ··· 
disposicions vigents. . ·•· ;.·>¿ ) ; . ..• · •.. ·.· ...•... · • 

2. L'exhumació d'lin ta<:làyér 'fJer or?re . ,··· · 
judiciai s'autoritzarà a la \iista'dèl manàrneñt 
del jutge que així fíodispàsi:~·. ç ÇJ· • ···•· · 

3. Igual ·autorització es\còhté~irà <cí(JiÍn 
l'exhumació pmcedeixi per}rrconeixètllêrit 
d'un cadàver disposatpel.tribu'nal q~e éntè~- ·.·. 

!~i;~ ~~procés ca.lònic. ' ; . 

1. Quan calgui praétic¡r;~~(éS'fd~•r~p~ra; • 
ció en sepultures par¡itoJ.~r~(q'~ètpntinguin···· 
cadàvers otestes,.·els tnisllada:r<l¡,.à nhíxols 

~;:~r\~sa~~~p¿~~fo0~tÜit~¡(~T~f;!~~t)~a~jg¡··· .·· .. 
determinant els .drets •. àssé.riyalats•én;I'Ordé"' 
~ança fistal i séran r~.(ò.rrfa.<:le.~?~}'IJyi'Úrfrir¡,í~ ;> .· 
t1ves sep~ltures una ·y~gàdà' acàp~i:léS' Jes. 
obres. Qu~n·.estrattfd~pl:lrèsdèt'i.i.?~éte(gène-•'·, 
ral realitzades ¡:¡er:còm¡:>ti;!;p~•l{A)qrit~ríierit .a. .·· 

~if{~~~~ii!l~f~):; 
còrrespotlents. . · ... •. •• 

'·~--~;·:--:/<·;·: ·: 



31 I 12/1997 BuTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA Núm. 313, AnnexiY /Pàg.11 
~--------~~~~~;;~~~;;--;;~---~--~--~~ 

2. Salvant els casos apuntats, l'obertura 
d'una sepultura exigirà sempre la instrucció 
del corresponent expedient, justificant els 
motius que existeixen, i l' aL'torització expressa 
de l'òrgan corresponent. 
CAPÍTOL V 
DEL SIMBOLISME ICONOGRÀFIC, EPITAFIS I ORNA
MENTS FUNERARIS 

Article 87 
1. Els epitafis, recordatoris, emblemes i 

símbols, podran transcriure's en qualsevol 
idioma, amb el degut respecte a; recinte. El 
:itular es farà responsable que la inscripció 
pugui lesionar drets de tercers. 

2. En els nínxols on manqui la làpida, l'òr
gan competent inscriurà en el tempanell o llo
sa, el nom i cognoms del cadàver de l'última 
persona inhumada, si es tracta de dret funerari 
de lloguer o del seu titular en un altre cas. 
Article 88 

No ~s podrà introduir ni extreure dels 
cementrris cap objecte sense el permís corres
ponent. 
Article 89 

No s'au!mitzarà la venda ambulant a l'in
terior dels cementiris, ni es concediran para
des ni autoritzacions per al comerç o propa
ganda, encara que fossin d'objectes adequats 
a la seva cl·~coració i ornamentació. 

· Articie 90 

L'Ajuntament o entitat a qui autoritzi no 
serà responsable dels robatoris o desperféctes 
que puguin produir-se en les sepultures i en 
els objectes que s'hi dipositin. 
Article 91 

L'obtenció de fotografies, dibuixos, pintures 
de les sepultures o vistes generals o parcials 
dels cementiris, requerirà una autorització 
especial de l'Ajuntament o entitat a qui auto
ritzi i el pagament si s'escau dels drets corres
ponents. En qualsevol cas hi haurà sempre el 
pagament de drets de filmació de paniculars, 
productors de cinema i televisió. 
CAPÍTOL VI 
DE LES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES, PARCEL·LES; 
SARCÒFAGS, ARC-I-COVES, VIALS, PLANTACIONS DE 
LA NETEJA DELS CEMENTIRIS 

Secció 1 
Sepultures de construcció municipal 

Article 92 
1. L'Ajuntament o entitat a qui autoritzi 

construirà. en quantitat suficient per a les 
necessitats, segons dades estadístiques, 
nínxols i tombes i atorgarà dret funerari sobre 
elles en els casos d'inhumació i trasllat de res
tes, ajustant-se <1 l'ordre rigorós de petició. 

2. Les sepultures (nínxols i tombes) seran 
denominades en forma adequada i numerades 
correlativament, quedant obligats els titulars 
a acceptar-ne el número. 
Article 93 

les obres de construcció de sepultures es 
regiran pels projectes formulat~ per l'òrgan 
competent ,de l'Ajuntament o entitat a qui 
autoritzi i· la seva adjudicació es portarà a ter
me en la fotina prevista en la normativa vigent. 

Administradón local 

Article 94 
L'emplaçament i característiques de cada 

construcció haurà d'ajustar-se a les disponi
bilitats de terrenys i als plans de distribució 
interior aprovats per l'Ajuntament o entitat a 
qui autoritzi. 
Article 95 

Les obres que el particular sol-liciti de refor
ma, decoració, reparació, conservació o 
accessoris en les sepultures de construcció 
municipal necessitaran permís, i I<> seva con
cessió i execució es durà a terme d'acord amb 
els plànols o dissenys presentats i aprovats de 
conformitat amb aquesta Ordenança i al paga
ment dels drets que s'estableixin en la Fiscal 
corresponent. 

Article 96 
No es permetrà l'execució d'obres en sepul

tures, qualsevol que sigui la se~ importància, 
inclusiu l'emblanquinat, sense que es presenti 
a les dependències del cementiri correspo
nent, el permís i el document que acrediti 
haver satisfet els drets pertinents i en cap cas 
sense haver transcorregut set dies després de 
l'última inhumació. 
Article 97 

1. S'autoritzarà la col-locació d'elements 
que comprenguin dues o més sepultures o 
convertir dos o més nínxols en una sepultura 
aparent, mitjançant la col·locació d'una làpida 
comuna, excepte en el Cementiri de Coll
serola. 

2. La concessió del permís exigirà l'accep
tació prèvia de la servitud permanent per raó 
de l'element decoratiu sobre la seva sepultura. 
En cap cas la unificació a què es refereix 
aquest article no donarà dret a canviar els títols 
funeraris per un de sol que comprengui totes 
les sepultures. 
Secci62 
Sepultures de construcció particular 

Article 98 
1. L'adjudicació del dret funerari sobre par

cel·les, arc-i-coves o similars s'efectuarà per 
resolució de l'Ajuntament o entitat a qui auto
ritzi amb informe previ de l'òrgan competent 
i de Cem'êntiris. 

2. Dins els trenta dies següents de la noti
ficació de l'adjudicació; el sol-licitant haurà 
d'ingressar l'import del valor de la parcel·la 
o arc-i-cova, i s'entendrà que desisteix de la 
sol·licitud~i deixa transcórrer l'indicat termini 
sense efectuar l'ingrés. En aquest cas l'adju
dicació romandria automàticament sense 
efecte i es procediria a arxivar definitivament 
l'expedient. 
Artide99 

1 . Els adquirents del dret funerari sobre 
parcel·les, arc-i-coves o similars, ho seran a 
títol provisional, mentre no procedeixin a la 
seva construcció total en el termini de dos 
anys comptats a partir de la seva adjudicació, 
transcorreguts els quals sense haver estat 
donada d'alta l'edificació, l'Ajuntament o enti
tat a qui autoritzi podrà deixar sense efet:te 
el dret, mitjançant el pagament de la quantia 
assenyalada per a retrocessió de patcel·les o 

arc-i-coves. No se satisfarà cap qUantit&(per 
les obres que s'hagin realitzat. • , 

2. Excepcionalment, aquests Jer[niris 
podran ser prorrogats a peticló.del'interessat 
i a criteri de l'Ajuntament o entit¡¡'! a qUÍaU!o
ritzi, quan la classe, importància o qLJàlitat 
de ks obres ho aconsellin, amb ilifórmE•;previ 
de l'òrgan competent · 

Atticle 100 
No es podrà iniciar la construcció tfúna 

sepultura particular sense que la parcéJ:Ja·hagi 
estat replantejada i atermenada per l'organ 
competent i aprovada la realització de l;ppra 
mitjançant el corresponent permis. Les.:;des
peses d'emplaçament i rebaix de la p~rÇ~Iila, 
quan s'escaigui, aniran a càrrec del' titUlar. 
Article 101 

Les construccions particulars no tindràn ni 
ràfec ni volada, ni cornises qué avàncin 
damunt les vies més enllà de quinzè Çe!]tí· 
metres. Les fundacions, enels. c~sosque:~.igúi 
necessari a criteri de l' òrga~ :co.)Tlpefehí; 
podran avançar•se ·vínt centímetres ~r~Çada 
costat fins al nivell de la rasarít S'e~c:ephien 
d'aquesta norma els panteons qu;':i?èr f<l"§éva 
proporció demanen .un. sortint'més;,grah6en 
les seves cornises, se,mpre que aqu~st(l~estfroc . 
bin a una altura superior a tres rnet~es:;~p,bre 
la rasant del terreny deJ seú eniplàé;:?ri'ÍèñL 
Article 102 · · · · 

La part destinada a. cripta en eí~ ¡JaBté~i-1~ .• 
serà susceptible d'ésser ampliadades<qèl pla 
de fundació fins a 0,30 metres sbt~''c~lpli:de •• 
rasant de l'esplanada viable i sc:ú:\fE>':t<~üe·~én> · • ' 
cap cas la superfrcie d'arripliacic)pUgQi•ex~e- · · 
dir de la concedida per a édifiéàf;eo!afÇà1;: 
ni la distància entre la rasant i la seva:tfiàximii"· 
profunditat, superats els tresméires{· ' < s ''/>-;'· 

Art~:~e :~:ultures de constrUctió~~~~~§M~~> · .. · •... 
hauran de tenir edificats elsparàfT1t,it1tsJ•ek(eé, ;. • 
riors i els eleme~ts decoratius itfih:matEiri~ls• .... ··• 
nobles. Es prohibeixen tots els qu~:n~ò[ereixiÍ{' " • 
suficient garantia <:le • bona · i::q.ç¡~e;t:Y~êí~·!E'in. 
atenció a la continuïtat.dèls cemèi)tiii~;;;.::•s"; " 
Article 104 

Les obres ·de construcCiÓ· d:y~? ,'~~~(¡){~i a~ 
particular estaran subjectes a la inspêt;Ciójtè'éo: · ·• · · 
nica, i la seva autorització .i <;tPÍ'~~AcJó/~;;;1~ ••· 
justarà a les normes. que s'é«ptesse"n 'ént'~ls 
articles següents; i a]escbr1dicioh~par(ié6téÍrs 
que es puguin fixar èn. casbs~d,~f~¡.il)íri~ts{p~r .· 
ta I d'adequar les construccíor\SiSa ileslni.icês: 
sitats urbanístiques i funcion'als~dels.~cemen~ 
tiris. 
Article 105 
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Article 106 
Rebuda la sol-licitud de construcció d'una 

sepultura particular a l'Ajuntament o en"titat 
a qui autoritzi, i comprovada la titularitat de 
la corresponent parcel-la o arc-i-cova, passarà 
a l'òrgan competent que haurà d'informar el 
compliment dels condicionaments tècnics 
establerts en els articles precedents, i proce
dirà a la valoració del permís d'acord amb 
l'Ordenança fiscal, i tornarà l'expedient a l'o
ficina d'origen, que proposarà la resolució que 
sigui procedent, a l'òrgan competent de l'A
juntament o entitat a qui autoritzi. 
Article 107 

Autoritzada una obra, es comunicarà a l'in
teressat, el qua i ingressarà els drets que corres
ponguin i s'estendrà el permís, el qual li serà 
lliurat acompanyat d'un plànol degudament 
conformat. 
Article 108 

El titular de la sepultura de construcció par
ticular comunicarà a l'òrgan competent l'a
cabament de les obres i si hi ha hagut cap 
variació. 

Previ informe d'aquest òrgan, l'Ajuntament 
o entitat a qui autoritzi podrà exigir la seva 
rectificació a l'interessat d'acord amb els plà
nols, o la seva legalització, mitjançant el paga
ment del dret que correspongui. 
Article 109 

Enllestida l'obra de construcció.particular 
de conformitat o legalitzada en el seu c:ts, 
amb informe previ dels òrgans competents, 
serà donada d'alta per a efectuar-hi enterra
ments. 
Article 11 O 

Transcorregut el termini d'execució de les 
obres sense haver-les acabat, l'òrgan compe
tent procedirà d'ofici a l'examen i compro
vació de les realitzades, i podrà acordar la 
caducitat del permís, si no es justifiqués la 
demora. 
Article 111 

Les obres de reconstrucció, reforma, 
ampliació o addició i decoració d'una sepul
tura de construcció particular que afectin l'es
tructura de l'edifici o dels seus departaments, 
estaran subjectes, pel que fa al permís, in-s
pecció, execució i procediment, a allò dis
posat en els precedents articles, però el termini 
de realització limitat a sis mesos serà prorro
gable per tres més a sol-licitud de l'interessat, 
quan la importància de les esmentades obres 
ho aconsellin, mitjançant el pagament dels 
drets assenyalats en l'Ordenança Fiscal. 
Secció 3 
Disposicions comunes 
Article 112 

La realització de tota classe d'obres dins 
el recinte d'un cementiri requerirà l'observan
ça per part dels contractistes executors de les 
normés següents 

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

b) là .preparació dels materials per a la 
construcció haurà de fer-se en els llocs que 
es designin, amb la protecció que en cada 

Administradón local 

cas es consideri necessària; 
e) els dipòsits de materials, eines, terra o 

aigua, se situaran en punts que no dificultin 
ia circulació o el pas per la via pública; 

d) les bastides, tanques o qualsevol altre 
element auxiliar necessari per a la construcció 
es col-locaran de manera que no malmenin 
les plantes o sepultures adjacents; 

e) les eines mòbils destinades a la cons
trucció s'hauran de desar diàriament en 
coberts o dipòsits per a la seva millor con
servació i ordre en el recinte, i es prohibeix 
l'ús dels estris d'enterraments propietat de l'A
jU.liament o entitat a qui autoritzi, sense auto
rització expressa; 

f) un cop acabada l'obra, els contractistes 
o executors hauran de procedir a l.a neteja 
del lloc de la construcció i .. a la retirada de 
la runa, fragments o residus ·ae materials (là
pides, marcs, etc.¡ requisit sense el qual no 
s'autoritzarà l'alta. 
Article 113 

La instal-lació de parterre::; o testos davant 
o al voltant de les sepultures, se subjectarà 
à. les següents normes: 

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

2. Només es podran construir parterres en 
els llocs on el terra no sigui pavimentat; altra
ment només es podran col·locartestos, sempre 
que ornamentin sepultures que estiguin a flor 
de terra. 

3. La llargada dels jardins a les voreres de 
les sepultures es fixarà a tots els efectes sumant 
les dels costats presos per la part interior, és 
a dir, adossat a la construcció. 

4. No es podran instal·lar nous parterres 
o testos en el Cementiri de Collserola. 
Article 114 

1 . Les obres de reparació i conservació de 
sepultures de construcció particular i dels 
accessoris i elements de decoració de les 
sepultures de construcció municipal realiza
des per particulars seran a càrrec dels seus 
titulars. 

2. Els accessoris i elements de decoració 
adossats a les sepultures estaran a disposició 
dels interessats, durant sis mesos, en els supò
sits assenyalats a l'article 66. 
Article 115 

Les plantacions es consideraran com a 
accessòries de les construccions i estaran sub
jectes a les mateixes regles que aquelles; la 
seva conservació serà a càrrec dels interessats 
i en cap cas no podran E::nvair la via pública 
ni perjudicar le• construccions veïnes. Qual
~evol excés serà corregit a costa del titular, 
1 podran ser retirats d'ofici els jardinets que 
no estiguin en degudes condicions de con
servació, amb citació prèvia del titular. 
Article 116 

1. La cura de les sepultures podrà realit
zar-se pels titulars o persones en qui deleguin. 

2. Acabada la neteja d'una sepultura s'hau
rà de dipositar en els llocs designats les restes 
de flors o altres objectes inservibles. 

CAP[TOL Vil 
DEL SERVEI DE CREMACIÓ DE CADÀVERSIJ(I'STES 
HUMANES . :,;: 

Secció 1 
Tràmits per a Ja sol-licitud de/servei 

Article 117 
1. La tramitació de l'expediènt individua' 

litzat en ordre a la prestació del serilei s'i
niciarà mitjançant so~·licitud forlliúl~dii pel 
parent o parents més pròxims aLflnat;'w si 
no n'hi ha, per una altra persona, la qual haurà 
de donar raó satisfactòria sobre la seva>inter-
venció. ···. 

2. la sol-licitud de prestació de- ~refiieiha 
de presentar-se acompanyada de: · .. •:,_·_-: 

a) document acreditatiu de la vofuni:n 
expressada pel finat, o, si no n'h'i ha', pels 
parents més pròx-ims; •· ·· 

b) certificat .expedit pel metge queh_ilgi aiès 
el finat durant la seva última malaltia; en el 
qual consti: · · 

1. Dades d'identitat del finat. 
2. Hora del traspàs. 
3. La causa de la mort. . . 
4. La inexistència d'indicis de: -f~t~\ què 

puguin donar lloc a responsabllifii(~ ' 
Article 118 

En el supòsit que el metge q~~•¿êrtitïdl!és 
la defunció observés que- aqui_!~t~ f()s:gèg!ida. i 
a enverinament, violència,•d¡:}fr;iêi¿''ii;Ié~iíl; ? 
negligència o existissin_ indlcis(!d,ê'fethqué:} 
poden donar lloca responsab'ilitiltépffl~iif¡~~~ (; 
rà de comunicar-ho al jutge cprrêspon~ñt:; 
Article 119 · · ;é.x. ' ·· ·. 

1. En el cas de mort_ vil?lebta:,p~b*~:~i,:& .; 
que la causa sigui desconegud¡Iç>;só?Pi1o~~;~ 
la sol-licitud d'incine-racióilo ~Çlr~;~$~~r~ti!r':·~. 
sada ni, percònsegüenr¡perq\é!r~é~É!I;Se!Yêt~: 
fin~ qu~ ~ ~o~cedeixi l'autoriiza(it?~r;'l;fu~;,\ 
tontat ¡ud1C1al __ cofllpetent, ~l qy~l. ;f!apJà de •;" 
constar en document que s~únrrà/à[la·isol:l¡::. 
citud. · · 

2. En el cas de cadàvers que constitueixin 
perill sanitari assenyalat en· el grup I de l'art. ; 
8è. del Reglament de,Polícià'.Siinifà,r.iiíifV!()h'' 
tuòria, es demaharà l'autorlt:Z.aciÓ'iJfr~vià.Tdii \ 
la Conselleria· de· Sanitat <de' fa;;cerier~iifaf 
Article 120 --,"'~'e·,,. ~~-'., ,_. -

En els casos d'ínhum~ciò':j~{~;;~;g~~~\jr{¡{' 
altra classe' de sepultura, •deLtad~vi'{i-~<cbrl)' '· 
preso~ e~ ei(Jrup ·~·.què ès,ref~(e_iX,;èÍ P'~fàgr§f: 
2 dè l' artrcle anterjofo qúe 9cir)stlttièí~iri;¡kffll'l 
per a I~ salut ~pül)lic~, f,fl~r~:~ci?::~~if~?ft.lrfei 
a la Conse11ena de:Sanl,tatd_e la,G~nèralitat;; 

:~ ~d~;è~~~:~~~¿~e~~rxlli~~~rf¡%~~~~';!~H~t·, 
Article 121 c •• ,;.:Í:~; ;.·:!ii=,/··,· 

::!~~t~;;;}fl~1 
Article 122 ' .. ;/·;t::i' ;• 

~ut~rc~~~~~~~l~~~:¡s~i~~r~~~~W~t~~~;: 
ficièr')cia dels quals no· hiHaftí'sa#•'i>olfl icúu~'? 
familiar ni· reclamació/ ¡:íddrà eféct6ar1~ê-lir 

. ·'·'•',J''·"·.·· ,;/·'.' 
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cremat.ió d'ofici mitjantçant l'expedient 
necèssarí. 

· Seccí62 
Autorització del servei 
Article 123 

1 . l' Ajüntament o entitat a qui autoritzi, 
un cop instruït l'expedient especial individua
li!ZaF amb totes les precisions obligatòries i 
discrecionals el remetrà tot seguit a l'òrgan 
C()inpetentper a la proposta d'autorització del 
servei amb els termes continguts en l'article 
'lf-·.2. 

Cap fèretre serà acceptat sense l'autoritza
ció corresponent de Sanitat. 

· 2. L'autorització de tot servei de cremació 
en·el forn.crematori, competeix a l'Ajuntament 
.o entitàta qui autoritzi. 
·seccíóJ 
Contractació del servei 
Artiélel24 

1. la sol·licitud del servei de cremació es 
presentarà davant l'Ajuntament o entitat a qui 
au~oritzií el qual després de comprovar que 
Texpedientde·Soi·licitudreuneix tots els requi-
• sits antéiiorment ,assenyalats, hi afegirà la dili
gènCia dècohtrattaciódel servei la qual.haurà 
de tramitarcse.demanant, .en el supòsirde·l'ar" 
ticle 119 paràgraf2, l'autorització de la Con
selleria de Sanitat' de la Generalitat. 

2. En l'esmentada diligènci;¡ de contracta
ci6 dei: servei; independentment dels aspectes 
generalsdé·lliureelecció per part delsfamiliars 
oparent!q:'ieticionaris, s'hi haurà de concretar: 

a) desig d'inhumació de les cendres en un 
lloc determinat del mateix cementiri o altres; 

b) model d'urna, vas o recipient elegit; 
e) deClaració de la voluntat familiar de 

fer-se càrrec de les cendres, voluntat que hau
ran dè manifestar en sol·licifar el servei, el 
qual serà autoritzat per l'ò~gan competent; 

d) el dia i l'hora de ta inhumaci6 o lliu
rament a la família de ies cendres seran· fixats 
per l'Ajuntament o entitat a qui a~:~toritzi,. de 
conformitat amb les necessitats del servei. 
Secció4 
Realització del servei 
Article 125 

l. l'encarregat de l'Ajuntament o entitat a 
qui autoritzi acatarà l'Ordre de cremàd6 rebu
da, segons el paràgraf 2 de l'article 124, amb 
la documentació del fèretre; en la qual· ha de 
cortstat:elhom i tògnoms de la perSona ffnada, 
i s'haurà d'a~segurar de la seva identific:acíó, 
aixftóm de' la conformitat de. la volúntàt dels 
familiars.del difunt; si hifossín·presènts, com 

· · .. · a:ultima c6mprovadó abans de protedtr a la 
èrerriació: . · 
. 2•. Cada fèretre ha de ser cremat separa
dament, ~egons la disponibilitat tècnica del 
fdrn\èrematori. 

2 · ',.·,: . j; · U navegada el fèretre, proveïda la neces
;': .sària aüt&rjttació per a cremar1 i assegurar la 
• seva identifiCació, hagi estat introduït .en el . 
·.·.• .• ·.< ·fotn;n0 s~ràtocat, intel'ferit ni mogut, excepte 

, ,pè(orcfréji:idiciàl1 fins que es completi el pro
··c.éstle:tí:emàtió. 

: •:. ~t Acabada là cremació, les cendre~ resul-

Administración local 

tants seran recollides i dipositades immedia
tament, a l'urna o vas elegit per a la seva inhu
mació o trasllat. El recipient mostrarà !a ins
cripció adequada. 

5. El trasllat de les cendres i e I seu u Iteri or 
dipòsit no requerirà cap control sanitari. (Art. 
53 del Reglament de Policia Sanitària Mor
tuòria.) 

6. En el mateix cementiri on tingui lloc la 
cremació es disposarà de columbaris i par
cel·les per a cendres, les quals podran ser 
adquirides pels interessats d'acord amb les 
tarifes vigents, sempre que existeixi espai que 
possibiliti la nova construcció o transformació 
d'altre tipus de sepultura. 

7. Els columbaris i parcel·les per a cendres 
es regiran per la normativa general del Capítol 
lli, corresponent al dret funerari. 
Secció 5 
Preus públics '· 
Article 126 

Per la prestació del servei s'apiicaran les 
tarif's establertes en l'Ordenança Fiscal vigent 

i el símbol iconogràfic.quer!'Pi'~sê~fil;¡{r~ligió 
o creença. Aquesta placa amo')lai¡is;cpipció 
serà façilitada per I'Ajuntameht·Ò ehfiüif a qui 
autoritzi.. · .e·: <,: 

2. En cas ·de defunCió, es cpnt?di~à dret 
funerari immediat en ei departament. que 
correspOhgui per rigorós ordre . cDrrelatiu 
preestablert. . . . • .• 

3. La tarifa d'adjudicació de!dret.fyg~cari, 
inhumació o c6nservació · de Yesmt=otada 
sepultura serà regulada ped'Ordetiani;:afísca! 
corresponent. 
Disposició final 

Es respectaran els drets adquirit~ abàns de 
la publicació de la present Ordenança, 

Barcelona, juny de 1997. 

029'7055193 
-·-.·.-· 

E.arcelona 

sobre la matèria. ANUNCI 
Secció 6 Donat que ha transcorregut~~VJ~rm.ín{if!sta~ 
Registre de cremacions b!ert en l'article 65.2 de la•l.:;l~i;,7ll985i cie 
Article 127 2 d'abril, reguladora delesB'às~~'?~b.R.~gím 

l'òrgan competent de l'Ajuntament o entitat local( es fa púbitca ·la Nóí-diàtiyif:.s~br'e'Jes 
a qui autoritzi portarà un registre on inscriurà .instal·lacions d'ènllumenatnadaleíic'id~IW 
totes les cremacions dutes a efecte, amb les ju~tarnentdeBake!6na,aprov~~apél'(;.6nsèll 
dades de la persona cremada, data ¡ hora de Plenari inicia!me.lt eL21 dè,'jui)y;i·~ef(llitÍ" 
la realització del servei, i subsegüent sitUació vament el 24 d'oètubre de199?;:als':eféctes 
de les cendres, amb indicació el lloc del de la sevaentradae11 yigofésf<Íbieri§'(al;~~~iCle 

~~~~~:~~i~n d~~;~~re~:t~¡n~~~~~~~~~s ~~ t~r~ ~~R:~~~~~ ~bé~ti~·~S:'IN§iit:'Úk~~~s·•, · 
altre cementiri, o lliurades a la família., havent D'ENLLUMENAT NAÓÀtE'!'iJCL A':::fiES:;·yiES 

~~m~od!tf;·;~s~~ad!~~~ri~:d:~ rebut amb la fu~~~~'g~1~s ;?·¡~" 
Sècció 7 Introducció · , 

:~;~~;;;;:~o~:, ~~.~d6~:~ ~]ii~~N~~J!iilfi/j;' 
restànts diligències concernents a cada tre- dpals;t~htpel!:l!,iè;f~'itttarnifa(;'io~o 
mac ió, seran arxivats; ordenats numèricament 
i amb. la inscripció del nom i cognoms de 
la persona a la qual es refereixen. 
éAPÍTÓl VIII 
MAt.~ SO tEUS 
Article 129 

É,; c01ppetència de l'Ajuntament o entitat 
a qui autòri.tzi l'adjudicaCió del ·dret funerari 
sobre les sepultures anomenades "MÀUSO
LEUS", per un termini de 99 anys, amb paga
ment previ deFpteu públic corresponent. 
Article 130 

Queda' terminantment prohibida la substi
tució de la Irosa o làpida originària per u¡¡a 
altr.a, així com la seva modificació; la col,lo
cació d'elements decoratius i tot tipus d'ins
cripcions. 
Article 131 

1 . A efèctes d'ider.ltificaci& del.· "Mai:lso~ ~ament d~ J ()rqarnentac¡{j;pe• la ÚI!Jtaf. i la i 

~~~~i~~~~~~:ê::~f~3a~E11t:cf~ ···>~!~~~Í~~~~~~~mo•'edi~lt~~~~· 
,. ·,:~': '', ~'<3:··;. ~?~ ..... -.~;~-}25· .... , 


