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CEMEP . - 

Disposicions generals 

Art. 1.  1. La gestió directa dels serveis funeraris i dels Cementiris municipals, la 
realitza 1'Ajuntament de Barcelona mitjanqant 171nstitut Municipal dels Serveis Fune- 
raris com una institució municipal dotada de personalitat i d'acord amb les disposi- 
cions estatals i autonomiques aplicables i a les normes d'aquesta ordenanqa. 

2. Correspondra al Regidor-President de 1'Institut la facultat de resoldre els expe- 
dients sobre la titularitat i us dels drets funeraris i l'autorització dels corresponents 
títols i totes llurs incidkncies, així com la presa de les altres decisions que aquesta or- 
denanqa atribueixi a 1'Institut i l'autorització per a la cremació dels cadavers. El Pre- 
sident podra delegar aquestes funcions en el Vice-president o en el Gerent de 1'Institut. 

Art. 2. La jurisdicció de 1'Institut Municipal dels Serveis Funeraris s'estén als se- 
güents Cementiris: Sud-oest, Est, Sant Andreu, Les Corts, Sant Gervasi, Sants, Horta i 
Sarria. Així mateix li correspon la gestió del Cementiri del Nord situat en els termes 
municipals de Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallb, declarat servei de caracter 
comarcal, gestionat per 1'Ajuntament de Barcelona, per acord de 10 de novembre de 
1967 de l'antiga Comissió d'urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona i altres muni- 
cipis. 

Art. 3. Les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats, incinera- 
cions i, en general, tota activitat referida a cadavers i restes sera d'exclusiva competkn- 
cia del Departament de Cementiris de 1'Institut. 

Art. 4. No podran efectuar-se enterraments fora del recinte dels cementiris, en es- 
glksies, capelles i qualsevol monument funerari, religiós o artístic, sense l'autorització 
expressa de les autoritats competents. 

Art. 5. Els cementiris s'obriran al públic a les vuit hores i es tancaran a les divuit. 
Art. 6. Els vehicles de transport de mercaderies no podran circular pels cementi- 

ris sense prkvia autorització del Cap del Departament. 
Art. 7. Els visitants dels cementiris es comportaran amb el respecte adequat al re- 

cinte i a tal efecte no es permetra cap acte que, directament o indirectament, en suposi 
profanació, donant-ne compte a l'autoritat competent per a la sanció que procedís. 



Art. 8. A cada cementiri hi haura un registre públic de totes les sepultures i les 
operacions que s'hi realitzin, així com de les incidtncies propies de la seva titularitat. 

Art. 9. El registre públic de cada cementiri comprendra els llibres següents: 
a) registre general de sepultures i parcel.les; 
b) d'inhumacions; 
c) d'exhumacions i trasllats; 
d) d'entrada i sortida de comunicacions; 
e) de peticions i queixes; 
f) els talonaris i auxiliars que siguin necessaris per a la bona administració. 
Art. 10. Les peticions i queixes, tant escrites com verbals, seran anotades en el 

Llibre corresponent. L'administració del Cementiri, quan es tracti d'actes que no pu- 
gui resoldre o executar els traslladara a I'organ competent per a la seva resolució. 
En tot cas, vindra obligada a donar-ne compte a l'organ corresponent d'acord amb 
I'article 3 d'aquesta Ordenanca. 

De les instal-lacions auxiliars 

Art. I l .  Els Cementiris estaran dotats de les instal.lacions per a la celebració de 
serveis religiosos corresponents als diversos cultes. 

Art. 12. Cada cementiri disposara d'un diposit públic de cadavers dotat de la 
ventilació general necessaria i restants requisits sanitaris. En els diposits de cadavers 
hi haura dos departaments, a fi de separar els decessos de malalties comunes de les in- 
feccioses; una o més sales podran revestir la forma de sala de vetlla, amb departa- 
ments annexos per a la vetlla del cadaver. La permantncia d'un cadaver en diposit 
haura de cessar quan presenti evidents signes de descomposició. 

Art. 13. Els cadavers que arribin al cementiri després de I'horari d'inhumació 
quedaran en dipbsit per tal d'efectuar-la l'endema, llevat el cas d'ocorrer circumstan- 
cies que aconsellin que sigui immediata. 

Art. 14. Cada cementiri disposara d'un crematori per a la destrucció de robes i 
tots aquells objectes que no siguin restes mortals i que procedeixin de I'evacuaciÓ de 
sepultures i neteja de cementiris. 

Art. 15. Podra sol.licitar-se l'incineració de cadavers, fetus i restes humans, en la 
forma i condicions que es determinen en els articles 1 17 següents d'aquesta Ordenan~a. 

Sec 

Del Dret 

Art. 16. El dret funerari sobre l'us de ninxuls, s e p u l ~ u ~ c s  I ussc~t;b IIGIA per l'acte 
de concessió i el pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenanca fiscal. 
La concessió de 1'6s de nínxols i sepultures atorga el dret al diposit de cadavers i res- 
tes, mentre la concessió de I'ús d'osseres només permet el diposit de restes. 



Art. 17. L'Institut reconeixera a favor de particulars el dret d'usar una determi- 
nada sepultura, prkviament construi'da o edificada pel titular, en la pracel.la o 
arc-cova que a tal efecte li sigui assignada, per a la inhumació del titular en el seu dia, 
la dels seus familiars i la de les persones amb les qui l'uneix una especial relació 
d'afecció o raó de filantropia. 

Art. 18. El dret funerari, tal com el reconeixen els articles anteriors, es limita a 
1'6s de les corresponentes construccions i queda subjecte a les regulacions de la present 
Ordenan~a i a les seves modificacions. 

Art. 19. El dret funerari sobre tota classe de sepultures restara garantit per mitja 
de la inscripció en el Llibre de Registre del Cementeri i en el fitxer general del Depar- 
tament corresponent de l'Institut, i per l'expedició del titol nominatiu per cada se- 
pultura. 

2. Quan es tracti de sepultures de constucció particular, el titol seri expedit a par- 
tir de l'acta d'edificació. 

Art. 20. 1. El Llibre-Registre general de sepultures i parcel.les, contindra, refe- 
rent a cadascuna d'elles, les següents dades: 

a) identificaricí de la wn11lti1r2 nmh indicaricí de1 nnmhre de rl~nartamentc de ni ib 

g) partiri i~~rc n nrnsmenmnn cnm Isnines nanetrec err . 

r-- 

successives transmissions per actes intervius o mortis causa; 
inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, 
cognoms, sexe, i data de les actuacions; 

. . . .. . . ,  .. . . 
h) li 
i) v~ 
j) q 
2. En el Uepartament de Cementiris de I'lnstltut es portara un fitxer general que 

- .-y-.+-U) y--.-...-.U) 

mitacions, prohibicions i clausura; 
enciments i pagaments de drets i taxes, i taxes periodiques; 
ualsevol altra incidkncia que afecti la sepultura o el seu conjunt. . - . - . . . . - . - 

respecte, a la totalitat de sepultures, parcelsles i arc-i-coves existents en els cementiris 
esmentats en l'article 2 d'aquesta Ordenan~a, reculli les dades a quk fan referkncia els 
apartats a, b, c, e, h, ii, del paragraf anterior. 

3. L'anterior fitxer podra ser substitu'it per un registre informatic amb el mateix 
contingut. 

Art. 21. El titol del dret funerari contindra les següents dades: 
a) identificació de la sepultura; 
b) drets inicials satisfets; 
c) data de l'adjudicació, caracter d'aquesta i nombre de departament que consta; 

per a les parcel.les i arc-i-coves. la de I'alta de les obres de constriiccici de la se- 
pultura; 

d) nom i cognoms del seu titul: 
e) designació de beneficiari "n 

nomenament; 
f) nom, cognoms i sexe de les persones, els cadivers de les quals, o les restes, es 

refereixin les inhumacions, exhumacions i trasllats i data de tals operacions; 
g) limitacions, prohibicions i clausura si s'escau; 
h) drets satisfets per a la conservació de cementiris o la seva redempció; 



i) declaració, en el seu cas, de la provisionalitat sense perjudici de tercer de millor 
dret del titol expedit; 

j) nom d'usufructuari si procedís. 
Art. 22. El titol representatiu del dret funerari a lloguer contindra els apartats a), 

c), d), i f), a més de les anualitats satisfetes, el seu venciment i succesives renovacions. 
Art. 23. El dret funerari es registrara: 
a) a nom personal i individual, que sera del propi peticionari. En cas d'existir en 

les succesives transmissions el llegat d'usdefruit, el titol figurara a nom de I'usu- 
fructuari; 

b) a nom de comunitats religioses o establiments benkfics o hospitalaris recone- 
guts com a tals per l'AdministraciÓ, per a Ús exclusiu del seus membres i dels 
assilats i acollits; 

C) a nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constitu'ides, per a Ús 
exclusiu dels seus membres o empleats; 

d) a nom d'ambdós conjuges en el moment de la primera adquisició. 
Art. 24. En cap cas podra registrar-se el dret funerari a nom de Societats d'Asse- 

gurances, de Previsió o qualsevol altre similar que, exclusivament com a complement 
d'altres riscs, garanteixen als seus afiliats el dret a sepultures per al dia del seu obit. 
Les esmentades societats només podran obligar-se a proporcionar a l'assegurat el capi- 
tal necessari per a obtenir-la. 

Art. 25. 1. La periodica disponibilitat de parcel.les s'anunciarl en el Butlletí Ofi- 
cial de la Província i en els dos diaris de més circulació de la ciutat per tal que puguin 
presentar sol.licituds els que estiguin interessats en la concessió del seu Ús. 

2. S'atorgara el dret funerari sobre parcel.les ajustant-se a l'ordre rigorós de presen- 
tació de sol.licituds a partir de la data de la publicació de l'anunci. 

Art. 26. 1 .  La concessió d'ús sobre sepultures de construcció municipal podra ser 
de caracter temporal 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'adap- 
tara al10 que disposa 1'Art. 27 i concordants d'aquesta Ordenan~a.  

Art. 27. 1. Les concessions d'ús de caracter temporal s'atorgaran pel temini mi-  
xim de 50 anys i les de lloguer per un període mínim de dos anys o cinc anys si la de- 
funció hagués esdevingut per malaltia infecciosa. 

2. La concessió d'ús de sepultures de construcció particular s'atorgara per un ter- 
mini maxim de 99 anys. 

Art. 28. 1. Expirat el termini de la concessió de carater temporal, es requerira al 
titular, en el domicili que consti en el Llibre del Registre de Sepultures, a fi que proce- 
deixi al trasllat de les restes a osseres o columbaris especials. 

2. El mateix procediment es seguira quan s'acompleixi el termini de la concessió 
d'ús sobre sepultures de construcció particular. Les construccions realitzades reverti- 
ran a 1'Ajuntament. 

Art. 29. Les adjudicacions en rkgim de lloguer s'atorgaran per un període de dos 
anys, o cinc si la defunció hagués esdevingut per malaltia infecciosa. 

Art. 30 1. Abans de finir el període d'adjudicació per lloguer, podra atorgar-se 
una prorroga a petició del titular o dels hereus o caus$-havents, o de qualsevol perso- 
na vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 
les quals estiguin inhumades en la sepultura de que es tracti. 



2. Cadascuna de les prorrogues tindra una durada no inferior a un any, ni superior 
a deu, amb un maxim total de 50 anys. 

Art. 31. L'adjudicació per lloguer podra ser adquirida amb caracter temporal pel 
titular de la sepultura mitjan~ant el pagament de la quantitat establerta en la tarifa, 
amb reducció de les anualitats satisfetes en concepte de canon i no venpdes. 

Art. 32. 1. En els casos d'impossibilitat d'inhumació d'un cadaver en una sepul- 
tura, a causa de no haver trascorregut el període mínim de dos anys o de cinc anys des 
del darrer enterrament que s'hi hagi efectuat 1'Institut facilitara dins el mateix Cemen- 
tiri, uns nínxols de concessió de lloguer provisional, pel temps indispensable fins que 
sigui possible el trasllat del cadaver a la sepultura on originariament s'hauria inhumat 
en el cas de no existir l'esmentat impediment. El cost del trasllat sera a carrec de I'inte- 
ressat. 

2. Transcorregut el termini indicat i sense causes que justifiquin la prorroga es 
traslladara d'ofici el cadaver o despulles a la primera sepultura. 

3. L'adquisició temporal a qui: es refereix l'article anterior no podra ser aplicada a 
les concessions per lloguer efectuades amb caricter provisional. 

Art. 33. Les osseres individualitzades concedides a particulars possei'dors del dret 
funerari sobre alguna sepultura, es consideraran, com a part integrant de I'esmentada 
sepultura. 

Secció I1 

Concessió del Dret Funerari 

Art. 34. El titular del dret funerari, en qualsevol moment podra designar un be- 
neficiari de la sepultura per a després de la seva mort, i amb aquesta finalitat compa- 
reixera davant el Departament de Cementiris i subscriura l'oportuna acta on es con- 
signaran les dades de la sepultura, nom, cognoms, i domicili del beneficiari i data del 
document. En la mateixa acta també podra designar un beneficiari substitut per al cas 
de premorikncia d'aquell. Podra substituir-se la compareixenpa amb un document no- 
tarial. 

Art. 35. En el cas de drets funeraris adquirits a nom d'uns cbnjuges, el supervi- 
vent s'entendra beneficiari del que mori abans. Aquest supervivent, al seu torn, podra 
nomenar un nou beneficiari, si no ho haguessin fet conjuntament amb anterioritat per 
a després de l'bbit d'ambdós. 

Art. 36. La designació de beneficiari d'un panteó, arc-i-cova o <<egipci>> podri fer- 
se per cada departament; fora d'aquest cas el benefici tan sols podra recaure en una 
sola persona o qualsevol col.lectivitat o entitat esmentades en els apartats b), i c) de 
I'article 23. 

Art. 37. 1. La designació de beneficiari no podra ser canviada si no es fa expres- 
sament mitjan~ant clausula testamentaria posterior. 

2. Igual designació podran realitzar els nous titulars per transmissió o cessió en 
qualsevol de les fnmm m e  q'estahleixin. 

Art. 38. 1. gnat, els he- 
reus testament; 
passar-10 a fav 
títol corresponent 1 els restants aocuments jusrmcarius ae la rransmissio. 

- - --e - -. - - - . .. - . - . . . . . . . 
, A la mort del titular del dret funerari, el beneficiari desi, 
aris o aquells a qui correspongui ctab-intestata estaran obl 
or propi compareixent davant el Departament de Cemen :. . . .  . . . . P  . .  . . . . . ,  

igats a tras- 
tiris amb el 



2. Transcorregut el termini d'un any l'obit del titular de dret funerari sense haver- 
se'n sol.licitat la transmissió, s'incorrera en les següents limitacions: no autorització 
de trasllat de restes; no concessió de lloguers provisionals; aixi com en els posssibles 
perjudicis derivats de l'atorgament a favor de tercer, d'un posterior titol provisori i 
subsegüent anul.lació de l'anterior. 

Art. 39. Vénen obligats, semblantment, en sol.licitar el traspas en el termini d'un 
any, els posse'idors de títols que no haguessin sol.licitat el canvi de nom de conformi- 
tat amb els articles 55 i 56 d'aquesta Ordenan~a.  

Art. 40. Quan el titular d'un dret funerari hagués designat beneficiari, justificada 
per aquest la defunció del titular i identificada la seva personalitat, s'executara la 
transmissió, amb lliurament de nou titol i la seva consignació en el Llibre-Registre i 
en el Fitxer general. 

Art. 41. S'entendri que no existeix beneficiari designat quan hagués finat amb 
anterioritat al titular car en el cas d'haver ocorregut I'bbit del beneficiari amb poste- 
rioritat, el dret adquirit es deferira a favor del seus hereus en la forma que s'estableix 
en els articles següents. 

Art. 42. A falta de beneficiari, si del certificat del registre d'últimes voluntats en 
resultés l'existbncia de testament, s'obrirh la successió testamentaria i d'acord amb les 
disposicions del testador es dura a terme al transmissio a favor de l'hereu legatari de- 
signat. 

Art. 43. 1. Si el testador hagués disposat de la seva herkncia a favor d'uns quants 
hereus, els drets sobre sepultures construi'des per ]'Ajuntament seran deferits als qui 
d'entre ells es designi per majoria de participació en I'herencia. 

1 2. En el cas de no aconseguir-se o de no ésser possible la dita majoria, s'atribuira la 
titularitat, amb cardcter provisional, a aquell dels hereus que ho hagi sol.licitat i que 
estigui en possessió del titol, acreditada en document fefaent, expedit 10 anys abans i 
per haver estat inhumat en la sepultura de referencia el cadaver del chjuge,  ascen- 
dents, descendents, o col.laterals fins al quart grau de consanguinitat o segon d'afinitat 
del que ho sol.licita. 

3. Si no és possible establir el nom de a qui ha d'atorgar-se el titol, aquest recaura 
en el de major edat entre els hereus, i si aquest no accepta, al qui el segueixi en edat, i 
aixi successivament. 

Art. 44. 1. La transmissió d'una sepultura de construcció particular, si existeix 
beneficiari o acord per majoria entre els cohereus per a designar-10 es portara a com- 
pliment inscribint el dret 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 continuador del dret, es dividira la sepultura en parts, tantes com departaments in- 
dividualitzats existissin, adjudicant-se a cada un dels hereus un departament o més, 
romanent les instal.lacions comunes en condomini de tots els nous titulars, que tin- 
dran l'obligació de costejar les despeses que afectin a tota la sepultura, en proporció al 
nombre de departaments. 

3. Amb independencia dels pagaments individualitzats corresponents als titulars de 
cada un dels departaments i als efectes de l'obligació a la qual es refereix l'apartat an- 
terior, haura de fer-la efectiva aquell dels cohereus que sol.liciti l'obertura d'un de- 
partament per dur a efecte qualsevol inhumació o exhumació, la transmissio del dret 
funerari o en autoritzar-se qualsevol llicimcia a petició de part. 

4. Per a la tramitació de títols funeraris corresponent a cadascun dels departaments 
als quals es fa referencia en el paragraf 2n. del present article, caldra que s'inclogui 



dintre els documents que acompanyin la sol.licitud, copia de l'acord pres per majoria 
per a l'assignació esmentada i de les condicions si n'hi hagués, en les que podran limi- 
tar-se les futures transmissions en el mateix nombre de drets funeraris sol.licitats per 
als diversos departaments. 

5: A les sepultures pertanyents a una comunitat, únicament en línia directa s'ad- 
met la representació, i en tal cas la designació del successor en el dret per premorih- 
cia de l'hereu, es portara a terme per majoria i, de no aconseguir-se o no ser possible, 
decidira el vot del de major edat. 

6. Si a la proposta de divisió d'una sepultura per departaments resultés que el 
nombre de cohereus fos superior al d'aquells i no existís acord per a la seva distribució 
o ampliació mitjan~ant les obres necessaries o que les obres no fossin possibles, s'adju- 
dicaran els devartaments ver maioria entre ells a raó d'un ver cohereu. pero assistira 

:onjuge i fills i 
:, el vot del de 

als que es quedin sense titularitat, el dret d'inhumació per a ells, el seu ( 
es consignara en el títol que s'expedeixi. En cas d'empat resoldra el drel 
major edat. 

7. A les sepultures regulades per les normes dels precedents paragraf 
1 . 1  . '  I 1 J . . I  r 1 - 1  r ' r  1 - 1 11 la innumaclo ae persones uigaaes civimenr amo el uturar o que amo ell hagin convis- 
cut un penode mínim d'un any immediatament anterior a l'obit. En els altres casos es 
necessitara el consentiment de la majoria dels titulars dels altres departaments. 

8. En el moment de dividir-se el dret funerari d'una construcció particular per de- 
partaments, cadascun dels nous titulars haura de designar un beneficiari per a cada 
departament, recaient el benefici en persona o persones que siguin un altre dels titu- 
lars, la seva esposa, o ascendents o descendents directes. Fora d'aquests únicament po- 
drad ser beneficiaris els minoritaris que queden sense titularitat, i d'haver-se fet ús del 
dret de representació, podrh ser-ho, a més, qualsevol dels altres fills del premort, a qui 
per ser menor d'edat que el nou titular, o ésser minoritari, no li hagués correspost la 
titularitat. 

Art. 45. En aquelles sepultures dividides per departaments seran facilitats els ti- 
tols corresponents a cadascun dels titulars del dret funerari, amb especificació del 
departament individualitzat que li hagi estat assignat. Un d'aquells titulars, el designat 
per majoria, representara davant l'Institut, els restants i el seu domicili sera registrat a 
efectes de notificacions i fiscals. 

Art. 46. El titular de cada departament no tindra més limitacions que les asse- . .  . A .  . . .  7 .  . . . . . . nyalaaes a les uraenances vigents, i aquelles altres que poguessin naver esrat acoraa- 
des en el moment de la divisió de la sepultura en departaments individualitzats. 

Art. 47. Si moris un dels titulars d'un departament sense designació de beneficia- 
ri o bé que aquests l'hagués premort i sense hereus que siguin el conjuge supervivent o 
ascendents o descendents directes o un altre dels titulars que continués el dret, aquest 
acreixera al titular que entre els restants es designi. Cas de no existir acord, restara 
clausurat el departament mentre es mantingui tal situació, acreixent provisionalment i 
a efectes fiscals als altres titulars solament la part indivisa de les instal.lacions. 

Art. 48. El llegat d'usdefruit de tota classe de sepultures disposat en Acta admi- 
nistrativa la designació de beneficiari o per testament, definira la titularitat de la se- 
pultura a favor de l'al-ludit usufructuari, i es cancel.lara a la seva mort, en quk es con- 
SC 

metra el aret runerari per l'orare ae success~o estaolert per la llei civl~, i si existissin 



diverses persones cridades ((ab intestat)), s'observaran les normes del articles anteriors, 
segons sigui de construcció municipal o particular la sepultura de que es tracti. 

Art. 50. En el cas de succesió ab-intestat es reconeix el dret d'usdefruit a favor de 
conjuge vidu, mentre visqui i no contregui segones núpcies. Finat el dit conyuge o jus- 
tificades les seves núpcies posteriors, es consolidari en la nua propietat. 

Art. 31.  I .  b'estlmara valida la cessio a titol gratuit del dret tunerarl sobre sepul- 
tures, per actes ((inter-vives)) a favor de parents del titular amb línia directa i col.late- 
ral fins al quart grau, ambdues per consanguinitat i fins al segon grau per afinitat i de 
conjuges i de persones que acreditin llaqos afectius i convivencia mínima de 5 anys 
amb el titular immediatament anterior a la transmisió; i les que es defereixen a favor 
d'Hospitals, Entitats benefiques o religioses amb personalitat jurídica segons les Lleis. 

2. Únicament s'autoritzara la cessió entre estranys quan es tracti de sepultures de 
construcció particular, l'edificació de les quals hagi estat prkviament donada d'alta. 
En aquests casos es fixara a I'Ordenanqa fiscal corresponent el percentatge sobre el va- 
lor de les transmissions que correspondra a l'Ajuntament, reconeixent-se també a 
1'Institut el dret de retracte en el termini de 30 dies. 

3. L'autorització per cessió entre estranys de sepultures de construcció particular, 
sols es podran concedir si han transcorregut 10 anys, d'enqa de la data que 1'Alcaldia 
hagués concedit l'alta de construcció, i sempre amb posterioritat a l'acord municipal 
de 25 de febrer de 1969. 

Art. 52. 1. Les sepultures que no continguin cadivers, ni restes, podran ésser re- 
trocedides pels seus titulars a l'lnstitut, sempre que no la posseeixin amb caricter de 
lloguer, pagant-se les quantitats que per a cada cas assenyala I'Ordenanqa Fiscal. 

2. En el cas d'existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a carrec 
del titular, o d'ofici per l'AdministraciÓ, que les col.locara en els llocs destinats a l'e- 
fecte. 

3. Si el titol del dret funerari no fos degudament legalitzat pels instants de la retro- 
cessió, caldra demostrar la possessió de bona fe dins el termini de 30 anys anteriors, 
mitjan~ant historia de les successives transmissions ((brevi manu)) que han de ser de- 
gudament certificades pels instants i acceptades per 1'Institut. 

Art. 53. Quan no sigui possible dur a terme la transmissió en les formes establer- 
tes en els articles precedents, bé perque no pugui justificar-se la defunció del titular 
del dret, bé perque sigui insuficient la documentació, o per raó d'absbncia de les per- 
sones que hi tinguin dret, es podra expedir un titol provisional. 

Art. 54. Les transmissions que s'efectu'in amb caracter provisori, tindran causa en 
expedient administratiu, en el tramit del qual s'incloura l'anunci en el Butlletí Oficial 



de la Província, la Gaseta Municipal i en dos diaris al menys d'entre dels de major cir- 
culació a fi i efecte que dintre els quinze dies habils 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 cadavers o 
restes que no siguin del cbnyuge, ascendents o col.laterals fins al quart grau de consan- 
guinitat o afinitat del nou titular, o de la persona que sol.licita l'exhumació. 

Art. 55. Els posse'idors de títols sobre sepultures que figurin enregistrades a nom 
de persona finada, podran sol.licitar provisionalment la transmissió de la sepultura, 
quan 
diti dt 

AI 
lar mencionat en I'article anterlor sense que sigu~ possible I'aportacio del titol, s'en- 

hagin transcorregut trenta anys des de la data d'expedició del titol o quan s'acre 
eclaració de defunció del titular conforme a restablert pel Codi Civil. 
.t. 56. En aquells casos que existeixi constancia o presumpció de l'bbit del titu 

.. . . . . .. - .. . , . . , . . 

dvant prova en contrari, que esta acreditada la possessió del titol i el dret 
iel sol.licitant pel compliment dels requisits següents: 
resulta de document fefaent expedit almenys deu anys abans, sempre que no 
,; ho,; fot no, ; n h r . m o ~ ; A  rrr\"tc.r;r\r ; 

tendra, sí 
funerari c 

a) si 
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b) pel fet d'haver estat inhumat en la sepultura de referhcia el cadaver del cbnju- 
ge, ascendent, descendent o col.latera1 fins al quart grau per consanguinitat o 
segons per afinitat del qui ho sol.liciti, amb la mateixa antelació, sempre que 
no s'hi hagi fet cap inhumació posterior. 

Art. 57. Trascorreguts vint anys des de l'expedició del titol provisori, es converti- 
ra en definitiu i cessara el dret dels qui podien reclamar la titularitat. 

iecció V 

Modificació del dret funerari 

Art. 58. La transmissió, rectificació, modificació o alteració del dret funerari, 
sera declarada a sol.licitud de l'interessat o d'ofici en expedient administratiu, en el 
qual es practicara la prova i s'aportara la documentació necesshria per justificar els 
seus extrems i el titol del dret funerari, excepte en el cas de pkrdua, sense que sigui 
obstacle per al desenvolupament de I'expedient la negativa de lliurament del titol 
quan a l'instant de l'expedient no en sigui possei'dor. 

Art. 59. Durant la tramitació d'un expedient de traspas, sera discreccional la sus- 
pensió de les operacions en la sepultura, ateses les circumstincies de cada cas, suspen- 
sió aue restarh sense efecte en exvedir-se el nou titol. Malgrat la suspensió decretada 

de caracter urgent deixant-ne constancia en l'expe- es podran autoritzar les operacions 
dient. 

Art. 60. 1. En qualsevol rkgim 
1 -  . . . . _.. . . --_ _ _ -1.. 

transmisor que es segueixi, quan la designació del 
nou mular recaigul per majoria, els minoritaris seran invitats amb anterioritat a l'ex- 
pedició del nou titol, al trasllat de les restes de familiars amb qui els uneixi un paren- 
tiu més prbxim que el del nou titular. 

2. Els minoritaris podran soblicitar l'adjudicació d'una sepultura per tal de proce- 
dir al trasllat de les restes de familiars mencionats en el paragraf anterior, que 1'Insti- 
tut concedira segons les disponibilitats de cada Cementiri. 

Art. 61. 1. Quan per l'ús o qualsevol altre motiu, un titol sofrís deteriorament, es 
podra canviar per un altre d'igual a nom del mateix titular. 



2. La substracció o pkrdua d'un titol donara dret a l'expedició d'un duplicat a fa- 
vor del titular. 

Art. 62. Els errors de noms, cognoms, o qualsevol altre en els títols, es corregiran 
a instincia del titular, prkvia justificació i comprovació. 

Art. 63. Les clAusules limitatives de 1'6s d'una sepultura, la seva variació o anul- 
laci6 s'acordaran a soblicitud del titular i s'inscriura en el Llibre-Registre, fitxer de se- 
pultures i titol correspolient- i quedaran fermes i definitives a la seva defunció. 

Art. 64. La denúncia de substracció o pkrdua del titol de dret funerari, presenta- 
da per escrit al Registre general amb sol.licitud d'expedició d'un duplicat, donara lloc 
a la suspensio immediata de les operacions en la sepultura i a la incoació d'expedi- 
ment declaratiu de I'anul.laci6 del titol i expedició del que el substitueixi, prkvia la 
publicacio de l'existkncia del dit expedient en el Butlleti Oficial de la Província, 
la Gaseta Municipal i la publicació en dos diaris, al menys, d'entre dels de major cir- 
culació per que puguin oposar-s'hi en el termini de quinze dies els qui ostentin legítim 
dret. Expedit el duplicat cessad la suspensio. 

Art. 65. Si la denúncia fos de suposada retenció indeguda del titol, prkvia audikn- 
cia del denunciant i del posse'idor, o en rebel-lia d'aquest, se suspendran els drets d'ús 
de la sepultura a resultes de la pertinent resolució, dintre el marc d'aquesta Ordenanp. 

Art. 66. Podra ser declarada la caducitat i revertira en tal cas a I'Institut el dret 
fulierari, en els casos següents: 

a) per I'estat ruinos de la construcció quan aquesta fos particular. La declaració de 
tal estat i caducitat requerira expedient administratiu. 

b) per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de vint anys 
d'enca del darrer pagament dels drets de conservació. S'entendd que no exis- 
teix abandonament si els drets de conservació sobre la sepultura s'haguessin re- 
dimit a perpetu'itat. 

c) per termini del dret funerari temporal. 
d) per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, en les sepultures 

adjudicades a terminis. 
e) per haver transcorregut el període d'adjudicació i les prorrogues, si s'escau, 

quan es tracti de concessions a lloguer. 
Art. 67. Expedient administratiu de caducitat s'executara de la següent manera: 
a) en els casos de caducitat per I'estat ruinós de la construcció particular, I'expe- 

dient contindra la citació del titular, el domicili del qual sigui conegut o si no 
ho és, publicitat de l'expedient mitjanteant edicte en el Butlleti Oficial de la 
Província, la Gaseta Municipal i la publicació en un diari, al menys, d'entre 
dels de major circulació, concedint un termini de 30 dies a fi que els beneficia- 
ris, hereus o afavorits puguin alnlegar el seu dret. La compareixenca de qualse- 
vol d'aquests amb el compromís de portar a cap les obres de construcció o 
reparació en el termini que l'efecte s'assigni, interrompra l'expedient fins al seu 
venciment, moment en que els Serveis Tecnics hauran d'informar respecte de 
les obres realitzades. 
Si resulten conformes, l'expedient s'arxivara sense més tramit; cas contrari se'n 
declarara la caducitat. 

b) en el supbsit b) de I'article anterior l'expedient contindra la citació del titular 
el domicili del qual sigui conegut, o si és desconegut, publicitat de l'expedient 
mitjancant edicte en el Butlletí Oficial de la Província i la Gaseta Municipal, 



concedient un termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits, pu- 
guin al.legar el seu dret. Transcorregut el qual es declarara la caducitat; 

c) en els altres suposits de l'article anterior, excepte l'apartat c), I'expedient admi- 
nistratiu de caducitat es limitara a la citació del titular, concedint-li un termini 
de vuit dies per posar-se al corrent de pagament o per sol.licitar la prorroga, 
transcorreguts els quals sense que ho efectui', es traslladaran les restes a l'ossera 
general o, en el seu cas, seran incinerades; 

d) en el suposit c) de l'article anterior s'aplicara al10 que disposa l'article 28. 

De les inhumacions, exhumacions i trasllats 

Art. 68. Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadivers o restes, es regiran 
per les disposicions de caracter higienico-sanitaries vigents. D'acord amb el Regla- 
ment de la Policia Sanitaria Mortuoris, s'entén per cadaver <<el cos huma durant els 
cins primers anys següents a la mort reab a partir dels quals tindra la consideració de 
arestes). 

Art. 69. 1. Cap cadaver sera inhumat abans de les vint-i-quatre hores del seu 
traspas. 

2. Per rapida descomposició, perill de contagi, insuficiencia higiénica de I'habitat- 
ge, o qualsevol altre causa similar, tindra lloc la cerimonia de conducció abans de 
transcórrer aquell termini. En aquests casos el cadaver romandra en el diposit general 
del cementiri, fins a I'acabament del termini. 

Art. 70. 1. Per a la inhumació en nínxols, tombes, criptes o altres monuments fu- 
neraris, hom procurara un tancament hermbtic de les seves obertures que impedeixi 
les emanacions i filtracions líquides. 

2. A aquest efecte i al de permetre no obstant aixo, els canvis necessaris a la ulte- 
rior desintegració de la matkria organica continguda, la seva construcció es realitzar& 
amb materials que suposin una impermeabilitat relativa. 

Art. 71. L'esgotament de l'espai en un Cementiri per a construir-hi noves sepul- 
tures, determinar$ la creació d'una reserva de ninxols que Únicament es concediran 
temporalment i amb caracter provisional, als titulars de sepultures que no puguin usar 
el seu dret per no haver transcorregut els terminis a que es refereix aquesta Ordenan- 
Fa, des de l'última inhumació. 

Art. 72. Els cadavers podran ser inhumats en qualsevol classe de sepultures auto- 
ritzades per 1'Ajuntament o per 1'Institut. 

Art. 73. No podra ser oberta cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys 
des de l'última inhumació o cinc si el decés es va produir per malaltia infecciosa con- 
tagiosa, llevat del cas dels enterraments en tombes sense cripta. 

Art. 74. Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres ca- 
davers o restes, podra efectuar-se en el mateix acte de la reducció de les despulles. 
Solament a petició expressa del titular, aquesta operació tindra lloc abans de l'acte 
&enterrament, i en aquest cas sera presenciada pel titular o persona a qui delegui i 
sempre que les disponibilitats del servei ho permetin. 

Art. 75. El nombre d'inhumacions successives en cada sepultura, no estara limi- 
tat per altra causa, que la de la seva capacitat respectiva, tenint en compte la possibi- 



Art. 90. L'Institut no sera responsable dels robatoris o desperfectes que puguin 
produir-se en les sepultures i en els objectes que s'hi dipositin. 

Art. 91. L'obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes ge- 
nerals o parcials dels cementiris, requerira una autorització especial de 1'Institut i el 
pagament si s'escau dels drets corresponents. En qualsevol cas hi haurh sempre el pa- 
gament de drets de-filmació de particulars, productors de cinema i televisió. 

Secció I. 

Sepultures de construcció municipal 

Art. 92. 1. L'Institut construira en quantitat suficient a les necessitats, segons dades 
estadístiques, ninxols i tombes i atorgara dret funerari sobre elles en els casos d'inhu- 
mació i trasllat de restes, ajustant-se a l'ordre rigorós de petició. 

2. Les sepultures (ninxols i tombes) seran denominades en forma adequada i nume- 
rades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar el numero. 

Art. 93. Les obres de construcció de sepultures es regiran pels projectes formulats 
pel Departament Tbcnic d'Obres de 1'Institut i llur adjudicació es portara a terme en 
la forma prevista en la normativa vigent. 

Art. 94. L'empla~ament i característiques de cada construcció haura d'ajustar-se 
a les disponibilitats de terrenys i als plans de distribució interior aprovats pel Consell 
d'Administraci6. 

Art. 95. Les obres que el particular sol-licités de reforma, decoració, reparació, 
conservació o accessoris en les sepultures de construcció municipal necessitaran per- 
mís, i la seva concessió i execució es dura a terme d'acord amb els planols o dissenys 
presentats i aprovats de conformitat al disposat en aquesta Ordenan~a i al pagament 
dels drets que s'estableixin en la Fiscal corresponent. 

Art. 96. No es permetra l'execució d'obres en sepultures, qualsevol que sigui la 
seva importancia, inclusiu l'emblanquinat sense que es presenti a les dependbncies del 
cementiri corresponent, el permís i el document que acrediti haver satisfet els drets 
pertinents i en cap cas sense haver transcorregut 7 dies després de l'ultima inhumació. 

Art. 97. 1. S'autoritzara la col.locacib d'elements que comprenguin dues o més 
sepultures o convertir dos o més ninxols en una sepultura aparent, mitjan~ant la col- 
locació d'una lapida comuna, excepte en el Cementiri del Nord. 

2. La concessió del permís exigiri l'acceptacib prkvia de la servitud permanent per 
raó de l'element decoratiu sobre la seva sepultura. En cap cas la unificació a q d  es re- 
fereix aquest article no donara dret a canviar els títols funeraris per un de sol que 
comprengui totes les sepultures. 



Sepultures de I 

portancia o qualitat de les obres ho aconse- 

-ucciÓ d'una sepultura particular sense que . 3 -  . . - 7  . . 

Art. 98. 1. L'adjudicació del dret funerari some parcel.les, arc-i-coves o similars 
s'efectuara per resolucii, de I'Institut previ informe dels Departaments Tkcnics i de 
Cementiris. 

2. Dins els trenta dies següents de la notificació de l'adjudicació, el sol~licitant hau- 
ra d'ingressar l'import del valor de la parcel.la o arc-i-cova, entenent-se que desisteix 
de la sol-licitud si deixa transcórrer I'indicat termini sense efectuar I'ingrés, en aquest 
cas I'adjudicació romandria automaticament sense efecte i es procediria a arxivar defi- 
nitivament I'expedient. 

Art. 99. 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 I'edificació, 1'Institut podra deixar sense efecte el dret, 
mitjanqant el pagament de la quantia assenyalada per a la retrocessió de parcel.les o 
arc-i-coves. No se satisfara cap quantitat per les obres que s'hi hagin realitzat. 

2. Excepcionalment aquests terminis podran ésser prorrogats a petició de I'interes- 
sat i a criteri de 1'Institut quan la classe, iml 
Ilin, previ informe del Departament Tkcnic 

Art. 100. No és podra iniciar la constr 
la parcel.la hagi estat replantejada i atermenaaa-pel uepanament I ecnlc i aprovaaa 
la realització de I'obra mitjanqant el corresponent permís. Les despeses d'empla~a- 
ment i rebaix de la parcel.la, en el seu cas, aniran a carrec del titular. 

Art. 101. Les construccions particulars no tindran ni rafec o volada, ni cornises 
que avancin damunt les vies més enlla de quinze centimetres. Les fundacions, en els 
casos que sigui necessari a criteri del Departament Tkcnic, podran avanqar-se vint 
centimetres per cada costat fins al nivell de la rasant. S'exceptuen d'aquesta norma els 
panteons que per la seva proporció demanen un sortit més gran en les seves cornises, 
sempre que aquestes es trobin a una altura superior a tres metres, sobre la rasant del 
terreny del seu emplaqament. 

Art. 102. La part destinada a cripta en els panteons sera susceptible d'ésser am- 
pliada des del pla de fundació fins a 0,30 metres sota el pla de rasant de l'esplanada 
viable i sense que en cap cas la superfície d'ampliació pugui excedir de la concedida 
per a edificar en alqat, ni la distancia entre la rasant i la seva maxima profunditat, su- 
perats els tres metres. 

Art. 103. Les sepultures de construcció particular, hauran de tenir edificats para- 
ments exteriors i els elements decoratius amb materials nobles prohibint-se tots els 
que no ofereixin suficient garantia de bona conservació en atenció a la continu'itat dels 
cementiris. 

Art. 104. Les obres de construcció d'una sepultura particular, estaran subjectes a 
la inspecció tkcnica i a la seva autorització i aprovació s'ajustari a les normes que 
s'expressen en els articles seguents, i a les condicions particulars que es puguin fixar 
en casos determinats per tal d'adequar les construccions a les necessitats urbanístiques 
i funcionals dels cementiris. 

Art. 105. La sol~licitud per construir una sepultura particular es presentara a 
171nstitut acompanyada del projecte, per triplicat, signat per tkcnics competents, visat 



pels corresponents Col.legis Professionals, en els quals figuraran les plantes de quk es 
compon la construccio, facana i seccions necessaries per a la seva completa com- 
prensió. 

Art. 106. Rebuda la sol.licitud de construcció d'una sepultura particular en el 
Departament de Cementiris i comprovada la titulaiitat de la corresponent parcel.la o 
arc-i-cova, passara al Departament T h i c  que haura d'informar el compliment dels 
condicionaments tkcnics establerts en els articles precedents, i procedira a la valoració 
del permís d'acord amb I'Ordenanca fiscal, i tornara I'expedient a l'oficina d'origen, 
que proposara la resolució que sigui procedent, a I'organ competent de 1'Institut. 

Art. 107. Autoritzada una obra, es comunicara a ['interessat, el qual ingressara 
els drets que correspongui i s'estendra el permís, que li sera lliurat acompanyat d'un 
plano1 degudament conformat. 

Art. 108. El titular de la sepultura de construcció particular, comunicara al De- 
partament corresponent el termini de les obres expressant si hi ha hagut cap valoració. 
Previ informe del Departament Tkcnic, I'Institut podra exigir la seva rectificació a 
I'interessat, d'acord amb els planols o a la seva legalització mitjancant el pagament del 
dret que correspongui. 

Art. 109. Enllestida l'obra de construcció particular de conformitat o legalitzada 
en el seu cas, previ informe dels Departaments corresponents, sera donada d'alta per a 
efectuar-hi enterraments. 

Art. 110. Transcorregut el termini d'execució de les obres sense haver-se acabat, 
el Departament Tkcnic procedira d'ofici a l'examen i comprovació de les realitzades, i 
podra acordar la caducitat del permís, si no es justifiqués la demora. 

Art. 111. Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició i decoració 
d'una sepultura de construcció particular que afectin I'estructura de I'edifici, o dels 
seus departaments, estaran subjectes pel que fa al permís, inspecció, execució i proce- 
diment, a al10 disposat en els precedents articles, pero el termini de realització limitat 
a sis mesos sera prorrogable per tres més a sol.licitud de I'interessat, quan la impor- 
tancia de les esmentades obres ho aconsellin, mitjancant el pagament dels drets asse- 
nyalats en l'ordenanca Fiscal. 

Secció 111. 

Disposicions comunes 

Art. 112. La rea~ització de tota classe d'obres dins el recinte d'un cementiri re- 
querira I'observan~a per part dels contractistes executors de les normes següents: 

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

b) la preparació dels materials per a la construcció haura de fer-se en els llocs que 
es designin, amb la protecció que en cada cas es consideri necessaris; 

c) els diposits de materials, eines, terra o aigua, se situaran en punts que no difi- 
cultin la circulació o el pas de la via pública; 

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

e) les eines mobils destinades a la construcció, s'hauran de desar diariament en 



,c de la construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus d 
(lapides, marcs, etc.) sense aquest requisit no s'autoritzara I'alta. 
i instal.lació de parterres o testos davant o al voltant de les sepultures 
s següents normes: 
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coberts o dipbsits per a la seva millor conservació i ordre en el recinte, prohi- 
bint-se 1'6s dels estris d'enterraments propietat de l'hstitut, sense autorització 
expressa; 

f) un cop acabada I'obra. els contractistes o executors hauran de   ro cedir a la ne- 
teja del 11( e 
materials 

Art. 113. L: i, 

se subjectara a le 
1. L'amplada ulanlula UGI rcllslly qus puulau uLupaL u s  palLclLca L rssrus asla ue 

0,30 metres de llarg a llarg de la faqana de la sepultura. 
2. Només es podran construir parterres en els llocs on ekterra no sigui pavimentat; 

altrament només es podran col~locar testos, sempre que ornamentin sepultures 
que estiguin a flor de terra. 

3.  La llargada dels jardins a les voreres de les sepultures, es fixari a tots els efec- 
tes sumant les dels costats presos per la part interior, és a dir, adossat a la cons- 
trucció. 

4. No es podran instal.lar nous parterres o testos en el Cementiri del Nord. 
Art. 114. Les obres de reparació i conservació de sepultures de construcció parti- 

cular i dels accessoris i elements de decoració de les sepultures de construcció munici- 
pal realitzades per particulars, seran a carrec dels seus titulars. 

2. Els accessoris i elements de decoració adossats a les sepultures, estaran a dispo- 
sició del interessats. durants 6 mesos. en els su~osits assenvalats a l'article 66. 

:cions i 
carrec 

ms veY- 
nes. clualsevol exces sera corregir a costa aei uruiar, i poaran ser rerlrars a ofici, els 
jardinets que no estiguin en degudes condicions de conservació prkvia citació del ti- 
tular. 

Art. 116. 1. La cura de les sepultures podra realitzar-se pels titulars o persones 
delegades per ells. 

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

Art. 115 Les plantacions es consideraran com a accessories de les construc 
estaran subjectes a les mateixes regles que aquelles; la seva conservació sera a 
dels interessats i en cap cas no podran envair la via ni perjudicar les construccia 
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Del servei d'incineració de cadavers i restes humans. 

Secció I. 

Tramits per a la sol-licitud del servei 

Art. 117. 1. La tramitació de l'expedient individualitzat en ordre a la prestació 
del servei, s'iniciara mitjan~ant sol.licitud formulada del parent o parents més prb- 
xims al finat, o, en el seu defecte per una altra persona, que haura de donar raó satis- 
factbria sobre la seva intervenció. 

2. La sol.licitud de prestació de servei ha de presentar-se acompanyada de: 



,tes el finat durant la seva última mala 

a) document acreditatiu de la voluntat expressada pel finat, o en el seu defecte 
pels parents més proxims; 

b) certificat expedit pel metge que hagi a ltia, 
en el que consti: 
1. Dades d'identitat del finat. 
2. Hora del traspls. 
3. La causa de la mort. 
4. La inexistkncia d'indicis de fets que puguln uonar lloc: a r c b p o I i b a D i 1 i L a L .  

Aquest certificat haura d'estar en tot cas, reformat amb el vist-i-plau del metge 
del Registre Civil al qual correspongui provar la defunció. 

Art. 118. 1. El metge del Registre Civil que ha de visar el certificat del metge de 
capcalera haura de: 

a) no ésser familiar del finat ni soci o parent del metge que va estendre el certificat 
de defunció. Aquestes condicions es donaran per suposades llevat prova en con- 
trari; 

b) abans de donar la seva conformitat al certificat del metge de capqalera exami- 
nara el cadaver, la sol.licitud d'incineració i fara les investigacions que cregui 
necessaries sobre els diversos extrems del certificat, de manera que quan dubti 
de la seva exactitud, declinara de prestar la seva conformitat. 

2. Tant en el suposit de l'apartat b) del paragraf anterior com quan la mort fos de- 
guda a emmetzinament, violkncia, operació il.lega1, negligencia, o que existeixin indi- 
cis de fets que puguin donar lloc a responsabilitat, bé per la revelació del certificat del 
metge de capqalera o per mitja d'informació arribada al seu coneixement per qualse- 
vol altre conducte, haura de comunicar-ho al Jutge corresponent. 

Art. 119. 1. En el cas de mort violenta provada, o que la causa sigui desconeguda 
o sospitosa, la sol.licitud d'incineració no podra ésser cursada ni, per consegüent, per- 
metre's el servei, fins que es concedeixi I'autoritzaciÓ per 1'Autoritat judicial compe- 
tent, que haura de constar en document que s'unira a la sol.licitud. 

2. En el cas de cadavers que constitueixin perill sanitari assenyalat en el Grup I de 
1'Art. 86. del Reglament de Policia Sanitaria Mortuoria, es recaptara la prkvia auto- 
rització de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat, als efectes de 1'Art. 53 del Re- 
glament en qüestió. 

Art. 120. En els casos d'inhumació a terra o en una altra classe de sepultura, de 
cadavers compresos en el Grup a que es refereix el paragraf 2 de I'article anterior o 
que constitueixin perill per a la salut pública, caldra donar compte a la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat i, en el cas de ser necessari, gestionar del Jutjat la correspo- 
nent ordre d'incineració. 

Art. 121. 1. Per a la incineració de fetus es necessiten els mateixos documtnts 
que per als cadavers en general. 

2. Els membres amputats, vísceres i restes anatomics, també podran ser incinerats. 
Art. 122. Els cadavers i restes abandonats a l'atenció municipal, així com els en- 

terraments de beneficencia dels quals no hi hagi cap sol.licitud familiar ni reclamació, 
podran ser incinerats d'ofici mitjancant l'expedient necessari. 



Secció 11. 

Art. 123. 1. L'Institut L y L U I 1 l b l y a L  UbIJ V b I D  I Ullblalla,  I I I D L I U I L  I bApb- 

dient especial individualitzat amb totes les precisions obligatbries i discreccionals, el 
remetra tot seguit a la Presidkncia de 1'Institut per a la proposta d'autorització de 
serve 

CC 
ritzac 

2. 
caldia, o en el seu cas al Kegiaor o a aquell en qui aelegul. 

Secció 111. 

Contractació del servei 

Art. 124. 1. La sol.licitud del servei de cremació es presentara davant 1'Institut 
Municipal dels Serveis Funeraris, el qual després de comprovar que I'expedient de sol- 
licitud reuneix tots els requisits anteriorment assenyalats, hi afegira la diligkncia de 
contractació del servei que haura de tramitarse recaptant, en el supbsit de I'article 119 
paragraf 2, I'autorització de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat. 

2. En la dita diligkncia de contractació del servei, independentment dels aspectes 
generals de lliure elecció per part dels familiars o parents peticionaris s'hi haura 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; 
C) declaració de la voluntat familiar de fer-se carrec de les cendres, cas que hauran 

de manifestar-10 en sol.licitar el servei, el qual sera autoritzat pel President de 
1'Institut Municipal dels Serveis Funeraris; 

d) el dia i l'hora de la inhumació o lliurament a la família de les cendres, seran fi- 
xats per 1'Institut Municipal dels Serveis Funeraris, de conformitat amb les ne- 
cessitats del servei. 

Secció IV. 

Realització del servei 

Art. 125. 1. L'encarregat del Departament de Cementiris acatara I'ordre de cre- 
mació rebuda segons el paragraf 2 de 1'Art. 123 amb la documentació del feretre, en la 
qual ha de constar el nom i cognoms de la persona finada, havent-se d'assegurar de 
la seva identificació, així com de la conformitat de la voluntat dels familiars del difunt, 
si hi fossin presents com a ultima comprovació abans de procedir al procés crematori. 

2. Cada fkretre ha de ser incinerat separadament. A petició prbpia, la persona sol- 
licitant del servei podra presenciar la introducció del fkretre dins el forn. 



3. Una vegada el feretre, prove'ida la necessaria autorització per a incinerar i asse- 
gurada la seva identificació, hagi estat introdu'it en el forn, no sera tocat, interferit ni 
mogut, excepte per ordre judicial, fins que es completi el procés d'incineració. 

4. Acabada la cremació, les cendres resultants seran recollides i dipositades imme- 
diatament, a I'urna o vas elegit per a la seva inhumació o trasllat. El recipient ostenta- 
ra la inscripció adequada. 

5. El trasllat de les cendres i el seu ulterior diposit no requerira cap control sanita- 
ri. (Art. >3 del Reglament de Policia Sanitaria Mortuoria.) 

6. En el mateix cementiri on tingui lloc el servei d'incineració es disposara de co- 
lumbaris i parcel.les per a cendres que podran ser adquirides pels interessats d'acord 
amb les tarifes establertes en I'OrdenanGa fiscal vigent sobre la matkria. 

7. Els columbaris i parcel.les per a cendres es regiran per la normativa general del 
Capítol I11 corresponent al dret funerari. 

Secció V. 

Tarifes 

Art. 126. Per la prestació del servei s'aplicaran les tarifes establertes en 1'Orde- 
nanGa fiscal vigent sobre la matkria. 

Secció VI. 

Registre d'lncineracions 

Art. 127. El Cap del Departament de Cementiris cursara al Departament Comer- 
cial de I'Institut, el comunicat corresponent al compliment de cada ordre rebuda i 
portara un llibre de Registre on incluira totes les incineracions dutes a efecte, amb les 
dades de la persona incinerada, data i hora de la realització del servei, i subsegüent si- 
tuació de les cendres, indicant el lloc del mateix cementiri on haguessin estat inhuma- 
des o la circumstancia d'haver estat traslladades a un altre cementiri, o lliurades a la 
família, havent de constar, en el darrer cas, el rebut amb la firma de la persona auto- 
ritzada per a fer-ho. També es comunicaran a la Conselleria de Sanitat de la Generali- 
tat de Catalunya, les dades del llibre de Registre, en la data que s'hi practiquin les 
anotacions corresponents (Art. 6b., del Reglament de Policia Sanitaria Mortubria). 

Secció VII. 

Arxiu d'expedients 

Art. 128. Tots els expedients, en els quals figuraran les sol.licituds, certificacions, 
declaracions i restants diligkncies concernents a cada incineració, seran arxivats, orde- 
nats numkricament i amb la inscripció del nom i cognoms de la persona a la qual es 
refereixen. 



Dels recintes especials 

Art. 129. L'Ajuntament no preveura cap espai de caracter especial dins els ce- 
mentiris, que pugui implicar privilegi o postergació per raó de religió, ni per qualsevol 
altra causa. 

Art. 130. 1. Així mateix es respectaran fins al seu esgotament els recintes espe- 
cials de determinades comunitats religioses, no catoliques, existents en els diversos ce- 
mentiris en el moment de l'entrada en vigor de la present Ordenanqa, els quals es regi- 
ran per les disposicions del present article i en tot el restant per les normes comunes 
d'aquesta Ordenanqa. 

2. L'enterrament en cadascun d'ells podra reservar-se, si la respectiva comunitat 
ho desitja, als cadavers de llurs fidels, circumst~ncia que haura d'acreditar-se en so1.L 
citar l'enterrament. 

3. En l'esmentat cas, els símbols, epitafis i altres inscripcions hauran d'adaptar-se 
als preceptes de la respectiva creenqa. 

Es respectaran els drets adquirits abans de la publicació de la present Ordenanqa. 

Queden derogats els articles 1980 a 2 11 7 de les Ordenances municipals i 1'Orde- 
nanqa del Servei d'IncineraciÓ de Cadavers de 20 de mar$ de 198 1. 



DIU: 

FE DE ERRADES 

HA DE DIR: 

Art. 44 4 .  (...) dintre els documents que 
acompanyin la sol.licitud, (...). 

Art. 48. ((El llegat d'usdefruit de tota classe 
de sepultures disposat en Acta administrativa 
la designació de beneficiari o per testament, 
definira la titularitat de la sepultura a favor de 
1'al.ludit usufructuari, (...). 

Art. 51. 3. (...) sols es podran concedir si 
han transcorregut 10 anys, (...). 

Art. 67. b) (...) o si és desconegut, publicitat 
de l'expedient mitjanqant edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província i la Gaseta Municipal, 
concedient un termini de 30 dies (...). 

Art. 73. (...) o cinc si el decés es va produir 
per malaltia infecciosa contagiosa, (...). 

Art. 75. (...) en establir-se el tal dret o en 
qualsevol moment posterior el límit volunta- 
riament i expressa (...). 

Art. 77. (...) que la tornara una vegada efec- 
tuat ei servei am amb la conformitat (...). 

Art. 85. 3. (...) disposat pel Tribunal que 
entengui en un procés canonic. 

Art. 86. 1. (...) sempre que no s'hi oposin 
les disposiciones referents a exhumació, deter- 
minant els drets assenyalats en I'Ordenanqa 
fiscal (...). 

CAPITOL VI: De les construccions fune- 
raris, parceles, sarcofags, arc-i-coves vials, 
plantacions de la neteja dels cementiris. 

Art. 98. 1 .  (...) previ informe dels Departa- 
ments Tecnics i de Cementiris. 

Art. 108. (...) comunicara al Departament 
corresponent el termini de les obres expressant 
si hi ha hagut cap valoració. 

Art. 44. 4 .  (...) dintre dels documents que 
acompanyen la sol.licitud, (...). 

Art. 48. <<El llegat d'usdefmit de tota classe 
de sepultures disposat en I'Acta administrativa 
de designa de beneficiari o per testament, defe- 
rira la titularitat de la sepultura a favor de 
I'al.ludit usufructuari, (...). 

Art. 51. 3. (...) sols es podra concedir si han 
transcorregut 10 anys, (...). 

Art. 67. b) (...) o si és desconegut, publicitat 
de l'expedient mitjan~ant edicte en el Butlleti 
Oficial de la Província i la Gaseta Municipal. i 
la publicació de dos diaris, al menys d'entre 
dels de major circulació, concedint (...). 

Art. 73. (...) o cinc si el decés es va produi 
per malaltia infecto-contagiosa, (...). 

Art. 75. (...) en establir-se el tal dret o en 
qualsevol moment posterior el limiti volunta- 
riament i expressa (...). 

Art. 77. (...) que la tornari una vegada efec- 
tuat el servei amb la conformitat (...). 

Art. 85. 3. (...) disposat pel Tribunal que in- 
tervingui en un procés canonic. 

Art. 86. 1. (...) sempre que no s'hi oposin 
les disposicions referents a exhumació, deven- 
gant els drets assenyalats en .I'Ordenanqa fiscal 
(...). 

CAPITOL VI: De les construccions fune- 
raries, parcebles, sarcbfags, arc-i-coves, vials, 
plantacions, i de la neteja dels cementiris. 

Art. 98. 1. (...) previ informe dels Departa- 
ments Tkcnic i de Cementiris. 

Art. 108. (...) comunicara al Departament 
corresponent el termini de les obres expressant 
si hi ha hagut cap variació. 



DIU 

Art. 17. (...) Prbviament constru'ida o 
edificada pel titular, en la pracel.la (...). 

Art. 18. (...) es limita a 1'6s de les cor- 
responentes construccions (...). 

Art. 19. 2 .  Quan es tracti de sepultures 
de constuccio particular (...). 

Art. 27. 1. (...) s'atorgaran pel temini 
maxim de 50 anys (...). 

Art 78 1 F ~ n i r n t  P I  t ~ r m i n i  AP la  rnn- 

HA DE DIR 

Art. 17. (...) Previament constru'ida o 
edificada pel titular, en la parcel.la (...). 

Art. 18. (...) es limita a 1% de les cor- 
responents construccions (...). 

Art. 19. 2 .  Quan es tracti de sepultures 
de construcci6 narticular I...). 

Art. 27. 1. (...) s'atorgaran pel termini 
maxim de 50 anys (...). 

Avt 78 1 Fvn irnt  ~l tprmini  AP In rnn- 


