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FONAMENTS JURÍDICS

Art. 1 Els cementiris són béns de servei públic. La competència
exclusiva en matèria de cementiris i serveis funeraris correspon
exclusivament als ajuntaments.
Art. 2 L'ús d'una sepultura s'atorga mitjançant una concessió
administrativa. La durada d'aquesta concessió està regulada per aquestes
ordenances.
Art. 3 L'atorgament del dret funerari, mitjançant el pagament d'un preu
tarifat, representa un acte administratiu d'admissió al servei públic.
Art. 4 Les entitats locals poden aprovar els seus propis reglaments i
ordenances en virtut de les seves competències.
Art. 5 L'aprovació de les ordenances locals s'ha d'ajustar al procediment
establert a l'article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.
Art. 6 Els reglaments i les ordenances esmentats regulen tota l'activitat
municipal relacionada amb els cementiris i els serveis funeraris, així com
totes les relacions que derivin entre l'administració local i els administrats.
Art. 7 Els consells comarcals poden establir taxes o tarifes de preus per la
prestació d'un servei o la realització de la seva competència. ( Art. , LOT
/1987).
Art. 8 Els cementiris poden estar gestionats per empreses públiques, mixtes o
privades en règim de concessió administrativa.
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CEMENTIRIS
CAPÍTOL I
SERVEIS GENERALS

Art. 9 La instal·lació, el manteniment, el règim i el govern interior del
cementiri comarcal de Roques Blanques és competència del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, de la manera i amb les condicions que exigeix
la normativa vigent i sens perjudici d'altres jurisdiccions en l'esfera de la seva
competència. El manteniment, el règim i el govern interior els duu a terme el
concessionari del servei.
Art. 10
Les inhumacions, les exhumacions, les reduccions de
restes, els trasllats al recinte del cementiri, les incineracions i, en general,
totes les activitats relacionades amb cadàvers i restes les han de fer
exclusivament les brigades del servei de cementiris.
Art. 11
El cementiri s'obre al públic a les 8 hores i es tanca a les
18 hores, tots els dies de l'any. L'horari d'inhumacions i altres serveis de
l'empresa concessionària s'ha d'establir dins d'aquest horari.
Art. 12
Els vehicles de transport de mercaderies no poden circular
pel cementiri sense l'autorització prèvia de l'empresa concessionària.
Art. 13
Els visitants del cementiri s'han de comportar amb el
respecte pertinent envers el recinte i, amb aquesta finalitat, no es permet cap
acte que, directament o indirectament, suposi una profanació, i s'ha de
notificar a l'autoritat competent per a la sanció que escaigui aplicar.
Art. 14
Al cementiri hi ha d'haver un registre públic de totes les
sepultures i de les operacions que s'hi facin, així com de les incidències
pròpies de la seva titularitat.
Art. 15
llibres següents:

El registre públic del cementiri ha d'estar format pels

a) Registre general de sepultures.
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b) Inhumacions, exhumacions i trasllats.
c) Entrada i sortida de comunicacions.
d) Peticions i queixes.
e) Els talonaris i materials auxiliars que siguin necessaris per a la bona
administració.
Art. 16
Les reclamacions s'han d'atendre a l'oficina d'administració
del cementiri, que ha de tenir un llibre foliat en què quedin anotades les
peticions i les queixes, tant escrites com verbals, i el concessionari del servei
ha d'informar periòdicament el Consell Comarcal del Baix Llobregat sobre
aquestes reclamacions.

CAPÍTOL II
INSTAL·LACIONS AUXILIARS

Art. 17
El cementiri disposa d'una sala de cerimònies per a la
celebració de serveis religiosos o civils corresponents als diversos cultes o
creences.
Art. 18
El cementiri disposa d'un dipòsit públic de cadàvers dotat
d'instal·lació frigorífica i de la resta de requisits sanitaris que estableix l'article
52.a del Decret /97, de 0 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de policia
sanitària mortuòria (BOE núm. 9, de 7 d'agost).
Art. 19
Els cadàvers que arribin al cementiri després de l'horari
d'inhumació queden en dipòsit per inhumar-los el dia següent, tret que les
circumstàncies aconsellin que es faci immediatament.
Art. 20
El cementiri disposa d'un crematori per a la destrucció de
roba i tots els objectes que no siguin restes mortals i que procedeixin de
reduccions de restes, trasllats de cadàvers, l'evacuació de sepultures i la neteja
del cementiri.
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CAPÍTOL III
CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES
Art. 21

Les sepultures es classifiquen en els tipus següents:

Grup I. Sepultures de construcció pública. Inclouen les sepultures que
tradicionalment s'anomenen nínxols, tombes, osseres, columbaris cineraris,
bosc de la calma i arbre familiar.
Grup II. Sepultures de construcció particular.

CAPÍTOL IV
Secció I
DEL DRET FUNERARI
Art. 22
El dret funerari sobre l'ús de sepultures neix per l'acte de
concessió i el pagament del preu de la tarifa vigent. La concessió d'ús de
nínxols i tombes atorga el dret al dipòsit de cadàvers i restes, mentre que la
concessió d'ús d'osseres només permet el dipòsit de restes; els columbaris
cineraris, el bosc de la calma i l'arbre familiar només permeten cendres, i en el
cas de les dues últimes sepultures han d'anar obligatòriament en una urna
biodegradable.
Art. 23
1.
a) La titularitat del dret funerari sobre una sepultura
implica la facultat de designar les persones els cadàvers de les quals s'hi hagin
d'inhumar i, en cas que el posseeixi una persona física, la de ser-hi inhumada
quan mori.
b) La titularitat del dret funerari sobre una ossera
particular implica la facultat de designar les persones les restes de les quals
s'hi hagin de dipositar i la d'utilitzar les pròrrogues esmentades a l'article del
capítol IV.
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2.
La titularitat del dret funerari sobre un columbari,
bosc de la calma o arbre familiar particular implica la facultat de designar les
urnes cineràries que s'hi han de dipositar.
3.
La titularitat és transmissible en els casos i de la
manera que estableixi aquesta ordenança.
4.
El dret d'inhumació establert per aquest article està
subjecte a les limitacions que especifica aquesta ordenança.

Art. 24
La potestat establerta per l'article anterior només es pot
exercir per a inhumacions immediates efectuades en vida del titular, si es
tracta d'una persona física, i es defereix a favor del beneficiari o els successors
en produir-se la transmissió de la titularitat per actes inter vivos o mortis
causa.
Art. 25
I. El dret funerari sobre tot tipus de sepultures queda
garantit mitjançant la inscripció al llibre registre del cementiri i al fitxer
general i per l'expedició del títol nominatiu del dret funerari per a cada
sepultura.
II. Si es tracta de sepultures de construcció particular, el
títol s'ha d'expedir a partir de l'alta de l'edificació.
Art. 26
I. El llibre de registre general de sepultures i parcel·les ha
de contenir, en relació amb cadascuna, les dades següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Identificació de la sepultura, en què s'ha d'indicar
el nombre de departaments que té.
Data de la concessió i, en el cas de les parcel·les,
la d'alta de les obres de construcció de la
sepultura particular.
Nom, cognoms i domicili del titular de la
sepultura.
Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat,
si escau, pel titular.
Transmissions successives per actes inter vivos o
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f)
g)
h)
i)
j)

mortis causa.
Inhumacions, exhumacions o trasllats que es
duguin a terme, amb la indicació del nom, els
cognoms, el sexe i la data de les actuacions.
Particulars d'ornamentació.
Limitacions, prohibicions i clausura.
Venciments i pagaments de drets i taxes
periòdiques.
Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura
o el seu conjunt.

II. L'administració ha de mantenir un fitxer general que
reculli les dades esmentades en els apartats a, b, c, d, e, f, h i i del paràgraf
anterior en relació amb totes les sepultures existents.
III. El fitxer esmentat es pot substituir per un registre
informàtic amb el mateix contingut.
Art. 27 El títol del dret funerari ha de contenir les dades següents:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

La identificació de la sepultura.
Els drets inicials satisfets.
La data de l'adjudicació, el caràcter d'aquesta i el
nombre de departaments que té, i, en el cas de
parcel·les, també la d'alta de les obres de
construcció de la sepultura.
Nom i cognoms del titular.
Designació de beneficiari mortis causa, si el
titular no està interessat en el secret del
nomenament.
Nom, cognoms i sexe de les persones als cadàvers
o les restes de les quals es refereixin les
inhumacions, les exhumacions i els trasllats, i la
data d'aquestes operacions.
Limitacions, prohibicions i clausura, si escau.
Drets satisfets per a la conservació del cementiri o
la seva exempció.
Declaració, si escau, de la provisionalitat sens
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j)
k)

Art. 28

perjudici d'un tercer de millor dret sobre el títol
expedit.
Nom de l'usufructuari, si escau.
Anualitats satisfetes, el seu venciment i les
renovacions successives.

El dret funerari s'ha de registrar:
a)

b)

c)

A nom personal i individual, que ha de ser el del
mateix peticionari. En cas que hi hagi
transmissions successives del llegat de l'usdefruit,
el títol ha d'anar a nom de l'usufructuari.
A nom de comunitats religioses o establiments
benèfics o hospitalaris, reconeguts com a tals per
l'administració, per a l'ús exclusiu dels seus
membres i els asilats i els acollits.
A nom de corporacions, fundacions o entitats
constituïdes legalment.

Art. 29
En cap cas no es pot registrar el dret funerari a nom de
companyies d'assegurances, de previsió o qualsevol altra de similar que,
exclusivament o com a complement d'altres riscos, garanteixin als seus afiliats
el dret a sepultura per al dia de la seva defunció. Les societats esmentades
només es poden obligar a proporcionar a l'assegurat el capital necessari per
obtenir-la.
Art. 30
I. Les concessions sobre l'ús dels nínxols s'atorguen per
un termini màxim de 20 anys i per a inhumacions immediates.
II. Les concessions d'ús de tombes s'atorguen per un
termini de 50 anys.
Abans que acabi el període de concessió es pot atorgar una
pròrroga a petició del titular o els hereus o els causahavents, o de qualsevol
persona vinculada per relació de parentiu o amistat amb les persones les restes
de les quals estiguin inhumades a la sepultura en qüestió.
Cadascuna de les pròrrogues ha de tenir una durada no inferior
a 10 anys, amb un màxim total de 50 anys.
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III. La concessió d'ús de sepultures de construcció
particular s'atorga per un període màxim de 99 anys.
IV. Les concessions de drets funeraris sobre osseres es
poden atorgar des de l'acte de contractació d'una inhumació fins a 15 dies
abans que expiri el termini de concessió de la sepultura corresponent i les
pròrrogues respectives, si n'hi ha.
El termini mínim de concessió és de 50 anys prorrogables
indefinidament per períodes de 10 anys que comencen a comptar a partir del
moment en què es fa servir.

Art. 32 I. Quan expiri el termini de la concessió, s'ha de requerir al titular, al
domicili que consti al llibre registre de sepultures, que traslladi les restes a les
osseres.
II. S'ha de seguir el mateix procediment quan es compleixi el
termini de la concessió d'ús de sepultures de construcció particular. Les
construccions efectuades reverteixen a l'administració del cementiri.
Art. 33
El titular de la sepultura pot adquirir de manera temporal
la concessió mitjançant el pagament de la quantitat establerta a la tarifa.
Art. 34
I. En els casos en què sigui impossible inhumar un
cadàver en una sepultura perquè no ha transcorregut el període mínim de dos
anys o cinc anys des de l'últim enterrament que s'hi hagi efectuat,
l'administració ha de facilitar, dins del mateix cementiri, uns nínxols de
concessió de lloguer provisional pel temps indispensable fins que sigui
possible traslladar el cadàver a la sepultura a la qual s'hauria inhumat
originalment si no hi hagués hagut cap impediment. El cost del trasllat és a
càrrec de l'interessat.
II. Si transcorre el termini indicat i no hi ha causes que
justifiquin la pròrroga, s'ha de traslladar d'ofici el cadàver o les restes mortals
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a la primera sepultura.
Art. 35
Les osseres concedides a particulars posseïdors del dret
funerari sobre alguna sepultura es consideren com a part integrant d'aquesta.
Secció II
CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI
Art. 36
En qualsevol moment, el titular del dret funerari pot
designar un beneficiari de la sepultura per després de la seva mort i, amb
aquesta finalitat, ha de comparèixer davant l'administració i subscriure l'acta
oportuna en què es consignin les dades de la sepultura, el nom, els cognoms i
el domicili del beneficiari i la data del document. En la mateixa acta també es
pot designar un beneficiari substitut en cas de premoriència del beneficiari. Es
pot substituir la compareixença per un document notarial.
Art. 37
I. La designació de beneficiari es pot canviar en vida del
titular o mitjançant una clàusula testamentària posterior.
II. Els nous titulars per transmissió o cessió de qualsevol
de les maneres que s'estableixin poden fer una designació igual.
Art. 38
I. Quan mori el titular del dret funerari, el beneficiari
designat, els hereus testamentaris o a qui correspongui abintestat estan
obligats a traspassar-lo a favor seu, compareixent davant l'administració amb
el títol corresponent i la resta de documents justificatius de la transmissió.
II. Si transcorre el termini d'un any des de l'òbit d'un
titular del dret funerari sense que se n'hagi sol·licitat la transmissió, no
s'autoritza el trasllat de les restes; així com en els possibles perjudicis que
derivin en l'atorgament a favor de tercers d'un títol provisional posterior i
l'anul·lació subsegüent de l'anterior.
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Art. 39
Així mateix, estan obligats a sol·licitar el traspàs en el
termini d'un any els posseïdors de títols que no hagin sol·licitat el canvi de
nom en el moment en què s'aprova aquesta ordenança.
Art. 40
Si el titular d'un dret funerari ha designat un beneficiari,
si aquest justifica la defunció i s'identifica la seva personalitat, s'ha d'efectuar
la transmissió, amb el lliurament del títol nou, i s'ha de consignar al llibre
registre i al fitxer general.
Art. 41
S'entén que no hi ha cap beneficiari designat si aquest
mor abans que el titular, i en cas que l'òbit del beneficiari es produeixi
posteriorment, el dret que ja havia adquirit s'ha de deferir a favor dels seus
hereus de la manera que estableixen els articles següents.
Art. 42
En cas que no hi hagi beneficiari, si el certificat del
registre d'últimes voluntats indica que hi ha un testament, s'ha d'obrir la
successió testamentària i, d'acord amb les disposicions del testador, s'ha de
dur a terme la transmissió a favor de l'hereu o el legatari designat.
Art. 43
I. Si el testador ha disposat de l'herència a favor de
diversos hereus, el dret sobre sepultures construïdes per l'administració s'ha de
deferir al que es designi per majoria de participació en l'herència.
II. En cas que no s'aconsegueixi la majoria esmentada o
que no sigui possible, s'ha d'atribuir la titularitat amb caràcter provisional a
l'hereu que ho sol·liciti i que estigui en possessió del títol per mitjà de la
documentació fefaent, que no s'hagi expedit més de 10 anys abans, i perquè
s'hagi inhumat a la sepultura en qüestió el cadàver del cònjuge, els ascendents,
els descendents o els col·laterals fins al quart grau de consanguinitat o el
segon grau d'afinitat de la persona que ho sol·licita.
III. Si no es pot establir el nom de la persona a la qual
s'ha d'atorgar la titularitat, recau en la persona de més edat entre els hereus, i
si no accepta, el que el segueix en edat, i així successivament.
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Art. 44
I. La transmissió d'una sepultura de construcció
particular, si hi ha un beneficiari designat o un acord per majoria entre els
cohereus per designar-lo, es duu a terme inscrivint el dret a favor d'aquest o la
persona designada.
II. En cas que no hi hagi cap beneficiari o que no hi hagi
un acord per majoria per designar un sol continuador del dret, s'ha de dividir
la sepultura i s'ha d'adjudicar a cadascun dels nous titulars, que estan obligats
a pagar les despeses que afectin tota la sepultura en proporció al nombre de
departaments.
III. Independentment dels pagaments individualitzats
corresponents als titulars de cadascun dels departaments i a l'efecte de
l'obligació a què es refereix l'apartat anterior, cal que la faci efectiva el
cohereu que sol·liciti l'obertura d'un departament per dur a terme qualsevol
inhumació o exhumació, la transmissió del dret funerari o l'autorització de
qualsevol llicència a petició de part.
IV. Per a la tramitació dels títols funeraris corresponents
a cadascun dels departaments a què fa referència el paràgraf 2 d'aquest article,
cal que s'inclogui a la documentació que acompanya la sol·licitud una còpia
de l'acord pres per la majoria per a l'assignació esmentada i de les condicions,
si n'hi ha, en què es poden limitar les transmissions futures en el mateix
nombre de drets funeraris sol·licitats per als diversos departaments.
V. En el cas de sepultures que pertanyen a una comunitat,
només s'admet la representació en línia directa i, en aquest cas, la designació
del successor en el dret per premoriència de l'hereu s'ha de dur a terme per
majoria i, si no s'aconsegueix o no és possible, ha de decidir el vot del de més
edat.
VI. Si, en proposar de dividir una sepultura per
departaments resulta que el nombre de cohereus és superior al de
departaments i no s'arriba a un acord per a la seva distribució o ampliació per
mitjà de les obres necessàries o si les obres no són possibles, s'han d'adjudicar
els departaments per majoria entre ells a raó d'un per cohereu, però els que es
quedin sense titularitat tenen el dret d'inhumació per a ells, el seu cònjuge i els
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seus fills, i s'ha de consignar al títol que s'expedeixi. En cas d'empat, el dret
s'ha de resoldre pel vot del de més edat.
VII. En el moment de dividir el dret funerari d'una
construcció particular per departaments, cadascun dels nous titulars ha de
designar un beneficiari per a cada departament, i aquest benefici ha de recaure
en la persona o les persones que siguin un altre titular, el seu cònjuge o els
ascendents o els descendents directes. A més d'aquestos, només poden ser
beneficiaris els minoritaris que quedin sense titularitat i, en cas que s'hagi fet
ús del dret de representació, també ho pot ser qualsevol dels altres fills del
premort, a qui per ser tenir menys edat que el nou titular o per ser minoritaris
no els hagi correspost la titularitat.
Art. 45
En el cas de les sepultures dividides per departaments
s'han de facilitar els títols corresponents a cadascun dels titulars del dret
funerari, especificant el departament individualitzat que se'ls hagi assignat.
Un d'aquests titulars, el designat per majoria, ha de representar la resta davant
de la societat gestora, i el seu domicili ha de quedar registrat a efectes de
notificacions i pagaments.
Art. 46
El titular de cada departament no ha de tenir més
limitacions que les establertes per les ordenances vigents i les altres que
s'hagin pogut acordar en el moment de la divisió de les sepultures en
departaments individualitzats.
Art. 47
Si mor un dels titulars d'un departament sense designar
un beneficiari, o si aquest hagués mort prèviament, i no hi ha hereus que
siguin el cònjuge supervivent o els ascendents o els descendents directes o un
altre dels titulars que continuï el dret, aquest ha d'acréixer el del titular que es
designi entre els restants. En cas que no hi hagi acord, ha d'acréixer el del
titular que es designi entre els restants. En cas que no hi hagi acord, el
departament ha de quedar clausurat mentre aquesta situació continuï, i només
acreix provisionalment i a efectes fiscals per als altres titulars la part indivisa
de les instal·lacions.
Art. 48
El llegat d'usdefruit de tot tipus de sepultures disposat a
l'acta administrativa de designació de beneficiari o per testament defereix la
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titularitat de la sepultura a favor de l'usufructuari esmentat i s'ha de cancel·lar
quan mori, i es consolidarà amb la nua propietat.
Art. 49
Si no hi ha un beneficiari designat ni successió
testamentària, el dret funerari es transmet segons l'ordre de successió establert
a la llei civil i, si hi ha diverses persones amb dret abintestat, cal observar les
normes dels articles anteriors, segons si la sepultura en qüestió és de
construcció pública o particular.
Art. 50
En cas de successió abintestat, es reconeix el dret
d'usdefruit a favor del cònjuge vidu, mentre visqui i no contregui segones
núpcies. Quan mori el cònjuge esmentat o es justifiquin les núpcies posteriors,
s'ha de consolidar en la nua propietat.

SECCIÓ III
TRANSMISSIONS INTER VIVOS

Art. 51
I. Es considera vàlida la cessió a títol gratuït del dret
funerari sobre sepultures, per actes inter vivos, a favor de parents del titular en
línia directa i col·lateral fins al quart grau, tots dos per consanguinitat, i fins al
segon per afinitat, i de cònjuges i persones que acreditin llaços afectius i una
convivència mínima de 5 anys amb el titular immediatament anterior a la
transmissió, i les que es designin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o
religioses amb personalitat jurídica segons les lleis.
II. També es considera la cessió entre estranys, si totes
dues parts acrediten davant l'administració del cementiri, mitjançant una
declaració jurada, que la cessió es fa d'una manera voluntària i gratuïta per
totes dues parts.
III. S'autoritza la cessió entre estranys si es tracta de
tombes i sepultures de construcció particular l'edificació de les quals s'hagi
donat d'alta prèviament. En aquests casos, s'estableix a la tarifa de preus
	
  
	
  

15	
  

corresponent el percentatge sobre el valor de les transmissions que correspon
a l'administració i també es reconeix el dret de retracte per a aquest en el
termini de 30 dies.

SECCIÓ IV
TRANSMISSIONS PROVISIONALS

Art. 52
Si no és possible dur a terme la transmissió de les
maneres establertes als articles anteriors perquè no es pot justificar la
defunció del titular del dret, perquè la documentació és insuficient o per
motius d'absència de les persones que tinguin el dret, es pot expedir un títol
provisional.
Art. 53
Les transmissions que s'efectuïn amb caràcter provisional
han de ser objecte d'un expedient administratiu, per tal que durant els 15 dies
hàbils següents s'hi puguin oposar els que creguin que hi tenen dret, i els títols
que s'expedeixin amb aquesta finalitat ho han de ser sens perjudici de tercers
de millor dret i amb la prohibició de qualsevol exhumació posterior de
cadàvers o restes que no siguin del cònjuge, els ascendents o els col·laterals
fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat del nou titular o la persona que
sol·licita l'exhumació.
Art. 54
Els posseïdors del títol sobre sepultures que estan
registrades a nom d'una persona difunta poden sol·licitar provisionalment la
transmissió de la sepultura quan hagin transcorregut cinc anys des de la data
d'expedició del títol o quan s'acrediti la declaració de defunció del titular
d'acord amb el que estableix el Codi civil.
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Art. 55
En els casos en què hi hagi constància o presumpció de
l'òbit del titular esmentat a l'article anterior sense que sigui possible aportar el
títol, s'ha de considerar, tret que s'aportin proves en sentit contrari, que estan
acreditats la possessió del títol i el dret funerari del sol·licitant si es
compleixen els requisits següents:
a)
b)

Si resulta d'un document fefaent, expedit almenys
10 anys abans, sempre que no s'hagi fet cap
inhumació posterior.
Pel fet que s'hagi inhumat a la sepultura en
qüestió el cadàver del cònjuge, ascendent,
descendent o col·lateral fins al quart grau de
consanguinitat o el segon d'afinitat de la persona
que ho sol·liciti amb la mateixa antelació, sempre
que no s'hagi fet cap inhumació posterior.

Art. 56
Una vegada hagin transcorregut 10 anys des de
l'expedició del títol provisional, es converteix en definitiu i cessa el dret dels
que podien reclamar la titularitat.
SECCIÓ V
MODIFICACIÓ DEL DRET FUNERARI
Art. 57
La transmissió, la rectificació, la modificació o l'alteració
del dret funerari s'ha de declarar a sol·licitud de l'interessat o d'ofici en un
expedient administratiu, en què s'ha de practicar la prova i s'ha d'aportar la
documentació necessària per justificar els extrems o el títol del dret funerari,
excepte en cas de pèrdua, sense que sigui obstacle per a la tramitació de
l'expedient el fet de no lliurar el títol si, en el moment de l'expedient, no n'és
posseïdor.
Art. 58
Durant la tramitació d'un expedient de traspàs és
discrecional la suspensió de les operacions a la sepultura, ateses les
circumstàncies de cada cas; aquesta suspensió queda sense efecte quan
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s'expedeix el nou títol. Malgrat la suspensió decretada, es poden autoritzar les
operacions de caràcter urgent deixant-ne constància a l'expedient.
Art. 59
I. En qualsevol règim de transmissió que se segueixi, si la
designació del nou titular recau en la majoria, s'ha de convidar els minoritaris,
abans d'expedir el nou títol, a traslladar les restes de familiars amb qui tinguin
un parentiu més proper que el del nou titular.
II. Els minoritaris poden sol·licitar l'adjudicació d'una
sepultura per traslladar les restes de familiars esmentades al paràgraf anterior,
que l'administració ha de concedir segons la disponibilitat del cementiri.
Art. 60
I. Si un títol es deteriora per l'ús o per qualsevol altre
motiu, es pot canviar per un altre d'igual a nom del mateix titular.
II. La sostracció o la pèrdua d'un títol dóna dret a
l'expedició d'un duplicat a favor del titular si se'n paga el preu corresponent
prèviament.
Art. 61
Els errors en noms, cognoms o qualsevol altre error als
títols es rectifiquen a instància del titular, si es justifiquen i es comproven
prèviament.
Art. 62
Les clàusules limitadores de l'ús d'una sepultura i la seva
variació o anul·lació s'acorden a sol·licitud del titular i s'han d'inscriure al
llibre registre, el fitxer de sepultures i el títol corresponent, i són fermes i
definitives en el moment de la seva defunció.
Art. 63
La denúncia de sostracció o pèrdua del títol de dret
funerari, presentada per escrit a l'administració del cementiri, amb la
sol·licitud d'expedició d'un duplicat, dóna lloc a la suspensió immediata de les
operacions a la sepultura i la incoació del títol i l'expedició del que el
substitueixi. S'hi poden oposar en el termini de 15 dies els que hi tinguin dret
legítim. Quan s'expedeixi el duplicat, cessarà la suspensió.
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Art. 64
Si es tracta d'una denúncia de suposada retenció indeguda
del títol, amb l'audiència prèvia del denunciant i del posseïdor, o en cas de
rebel·lia d'aquest, s'han de suspendre els drets d'ús de la sepultura com a
resultat de la resolució pertinent, dins del marc d'aquesta ordenança.
SECCIÓ VI
CADUCITAT DEL DRET FUNERARI
Art. 65
Es pot declarar la caducitat, i el dret funerari reverteix a
la societat gestora, en els casos següents:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

Per estat ruïnós de la construcció si és particular. La
declaració d'aquest estat i la caducitat requereixen la
incoació d'expedient.
Per abandonament de la sepultura, es considera com a
tal el transcurs de cinc anys des de l'últim pagament dels
drets de conservació.
Perquè hagi transcorregut el termini de concessió inicial
o de les pròrrogues successives sense que s'hagi
sol·licitat una nova pròrroga i s'hagin satisfet els drets
corresponents.
Si no és possible concedir una nova pròrroga, segons el
que disposen els articles 31 i 32 d'aquesta ordenança.
En cas de dissolució de la persona jurídica titular, si
escau.
Si, en el termini d'un any des de l'òbit del titular, si és
una persona física, el beneficiari o el successor no
sol·licita la transmissió a favor seu davant de la societat
gestora del cementiri.
En cas que s'hagi adquirit la concessió de la sepultura
per mitjà del finançament atorgat per una entitat de
crèdit i no s'hagi satisfet algun dels terminis, de manera
que la dita entitat rescindeixi el seu contracte amb el
titular de la sepultura.

Si es produeix la caducitat de la titularitat, la societat gestora pot
disposar lliurement de la sepultura.
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Art. 66
següent:
a)

b)

c)

d)

L'expedient de caducitat s'ha d'executar de la manera
En els casos de caducitat per estat ruïnós de la
construcció particular, l'expedient ha de contenir la
citació del titular, si se'n coneix el domicili, o, si no se'n
coneix el domicili, s'ha de divulgar l'expedient
mitjançant la publicació al butlletí oficial de la província
i almenys en un diari dels de més circulació, i s'ha de
concedir un termini de 30 dies perquè els beneficiaris,
els hereus o els afavorits puguin al·legar el seu dret. La
compareixença de qualsevol d'aquests amb el
compromís de dur a terme les obres de construcció o
reparació en el termini que s'assigni a aquest efecte ha
d'interrompre l'expedient fins al seu venciment. La
prefectura dels serveis generals ha d'informar respecte
de les obres efectuades i, si són conformes, s'ha d'arxivar
l'expedient sense cap altre tràmit; en cas contrari, s'ha de
declarar la caducitat.
En el supòsit b de l'article anterior, l'expedient ha de
contenir la citació anterior, l'expedient ha de contenir la
citació del titular, si se'n coneix el domicili, o, si no se'n
coneix el domicili, s'ha de publicar l'expedient al butlletí
oficial de la província i almenys en un diari dels que
tinguin més circulació, i s'ha de concedir un termini de
30 dies perquè els beneficiaris, els hereus o els afavorits
puguin al·legar el seu dret. Un cop hagi transcorregut
aquest període es declara la caducitat.
En el supòsit c de l'article anterior, l'expedient de
caducitat s'ha de limitar a la citació del titular i se li ha
de concedir un termini de vuit dies perquè es posi al
corrent del pagament o perquè sol·liciti la pròrroga; si
transcorre el termini sense ho faci, s'han de traslladar les
restes a l'ossera general.
En el supòsit d de l'article anterior, l'expedient de
caducitat s'ha de limitar a la comunicació d'aquest fet al
titular i en un termini de 30 dies s'han de traslladar les
restes a l'ossera general.
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e)

f)

g)

En el supòsit e de l'article anterior, l'expedient de
caducitat ha de recollir tota la documentació que hagi
servit per al coneixement de la dissolució de la persona
jurídica titular. Les restes que hi hagi a la sepultura s'han
de traslladar a l'ossera general.
En el supòsit f, l'expedient de caducitat ha de recollir els
informes pertinents de l'administració del cementiri. Les
restes que hi hagi a la sepultura s'han de traslladar a
l'ossera general.
En el supòsit g, l'expedient de caducitat ha de recollir
tota la documentació lliurada per l'entitat d'estalvi que
acrediti l'impagament, així com la comunicació al titular
el domicili del qual sigui conegut, o, si és desconegut,
s'ha de publicar l'expedient al butlletí oficial de la
província i almenys en un diari dels de més circulació, i
s'ha de concedir un termini de 30 dies perquè el titular
aboni la totalitat del preu de la sepultura. Si transcorre
aquest termini sense que es faci, s'han de traslladar les
restes a l'ossera general.
CAPÍTOL V

INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS
Art. 67
Les inhumacions, les exhumacions o els trasllats de
cadàvers o restes s'han de regir per les disposicions de caràcter
higienicosanitari vigents. Segons el Reglament de policia sanitària mortuòria,
s'entén per cadàver «el cos humà durant els cinc primers anys després de la
mort real», a partir del quals es considera «restes».
Art. 68
I. No es pot inhumar cap cadàver fins que no hagin
transcorregut 24 hores des de la defunció.
II. Per descomposició ràpida, perill de contagi,
insuficiència higiènica de l'habitatge o per qualsevol altra causa similar, la
cerimònia de conducció pot tenir lloc abans que transcorri el dit termini. En
aquests casos, el cadàver ha de romandre al dipòsit del cementiri fins que
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acabi el termini.
Art. 69
L'empresa concessionària del cementiri ha de construir
noves agrupacions de nínxols, tombes, parcel·les funeràries i osseres amb
l'anticipació necessària, segons el ritme d'inhumacions i trasllats registrats al
cementiri i tenint en compte l'esgotament progressiu de la capacitat dels
cementiris municipals de l'àrea a la qual aquest presta serveis, de manera que
hi hagi sepultures disponibles en tot moment. Per a això ha de sol·licitar
prèviament l'autorització de l'autoritat sanitària competent.
Art. 70
Els cadàvers es poden inhumar exclusivament en els
diversos tipus de sepultura de què disposa el cementiri.
Art. 71
No es pot obrir cap fossa o nínxol abans de dos anys, a
comptar des de l'última inhumació, si es tracta de cadàvers inclosos al segon
grup del l'article 8 del Decret 226633/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de policia sanitària mortuòria (BOE núm. 196, de 17 d'agost) o
de cinc anys si es tracta de cadàvers del primer grup, excepte per la
intervenció o l'autorització expressa de l'autoritat sanitària competent, sens
perjudici de l'autorització judicial que pugui ser necessària de conformitat
amb la legislació vigent.
Art. 72
Per poder fer inhumacions successives en una sepultura
han d'haver transcorregut des de l'última inhumació els terminis mínims que
estableix l'article 71 d'aquesta ordenança. En el cas dels nínxols, és preceptiu
que no continguin més d'un cadàver o restes cadavèriques.
Art. 73
En cas d'inhumacions successives en una sepultura, cal
observar les prescripcions següents:
1)
2)

Els terminis previstos a l'article 233-I es defereixen en el
moment de la nova inhumació.
Els drets que cal satisfer són els que corresponen a la
nova inhumació, i s'han de deduir els que han satisfet els
anteriors pels períodes en què els dos cadàvers o restes
coincideixin a la mateixa sepultura. La deducció es fa
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3)

per períodes d'anys vençuts.
Quan s'esgotin els terminis d'adjudicació i les seves
pròrrogues, tots els cadàvers o les restes que contingui la
sepultura s'han de traslladar a l'ossera en les condicions
que regula aquest capítol.

Art. 74
Si es produeix la inhumació en una sepultura que
contingui altres cadàvers o restes, es pot efectuar en el mateix acte la reducció
de restes. Només per petició expressa del titular es pot efectuar aquesta
operació abans de l'acte de l'enterrament, i en aquest cas el titular o la persona
en qui delegui ho poden presenciar, sempre que les disponibilitats del servei
ho permetin.
Art. 75
Si la sepultura ja conté dos cadàvers o restes
cadavèriques, el titular pot optar per determinar el trasllat de les més antigues
a una altra sepultura del cementiri o a l'ossera, o bé fer la nova inhumació en
una altra sepultura buida del cementiri, satisfent els drets que corresponguin a
cada cas. El trasllat a l'ossera només s'admet si ha transcorregut un mínim de
cinc anys des de l'òbit.
Art. 76
L'adjudicació del dret funerari sobre una sepultura a la
qual es faci un trasllat de cadàvers o restes s'atorga pel termini que falti
perquè expiri el dret corresponent a la sepultura de procedència i les seves
pròrrogues, si escau, i merita els drets que assenyali la tarifa de preus vigents
en el moment del trasllat.
Art. 77
El nombre d'inhumacions successives a cada sepultura no
està limitat per cap altra causa que la seva capacitat, tenint en compte la
possibilitat de reduccions de restes efectuades anteriorment, tret que el titular
del dret funerari, en establir-se aquest dret o en qualsevol moment posterior,
el limiti voluntàriament i expressament, de manera fefaent, pel que fa al
nombre o a una relació tancada o excloent de persones els cadàvers de les
quals s'hi puguin inhumar.
Art. 78
I. La tramitació d'una inhumació requereix la presentació
dels documents següents:
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a)
b)

Títol de la sepultura.
Autorització del jutge del districte o del que sigui
competent en els casos que no siguin de mort natural.

II. En el moment de presentar el títol, cal identificar la
persona a favor de la qual s'hauria estès el títol.
III. Si resulta que aquesta persona ha mort, o no es pot
identificar, s'autoritza la inhumació i, quan s'hagi efectuat, s'ha de requerir als
posseïdors que instin el traspàs a favor de qui hi tingui dret. Si es tracta de
l'enterrament del titular s'ha de seguir el mateix tràmit.
Art. 79
La inhumació s'ha de tramitar a l'administració del
cementiri per tal d'inscriure-la al llibre registre i al títol. Tramitada d'aquesta
manera, la papereta d'enterrament s'ha de lliurar a la brigada de servei, que la
tornarà quan s'hagi efectuat el servei amb la conformitat. L'exhumació o el
trasllat de restes requereixen el mateix tràmit.
Art. 80
El dret del titular a l'ús exclusiu de la sepultura de la
manera prevista en aquesta ordenança està garantit en tot moment per la
societat gestora del cementiri. El consentiment del titular per a la inhumació,
tant de familiars com d'estranys, s'entén com a deferit de manera vàlida, amb
la presumpció iuris et de iure, pel sol fet de presentar el títol, sempre que no
hi hagi una denúncia escrita de sostracció, retenció indeguda o pèrdua
presentada a l'administració del cementiri amb vuit dies d'antelació.
Art. 81
I. Si el títol està estès a nom d'una comunitat religiosa o
hospitalària, la inhumació ha d'exigir la certificació expedida per la direcció
de la comunitat que indiqui que el cadàver pertany a un membre de la
comunitat o a un asilat o acollit.
II. Si està a nom de corporacions locals, societats,
associacions o fundacions legalment constituïdes, qualsevol inhumació
necessita una certificació similar del fet que el cadàver pertany a un membre o
un empleat.
Art. 82
Per fer inhumacions successives en una sepultura cal
presentar el títol corresponent. Només es pot autoritzar la inhumació sense
títol en els casos següents:
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a)
b)
c)

Si és el mateix titular qui ho sol·licita i al·lega la pèrdua
del títol.
Si s'ha d'inhumar al mateix titular, s'ha d'autoritzar la
inhumació sense presentar el títol a qualsevol persona
que comparegui, tant si és familiar com si no ho és.
Si hi ha la conformitat del beneficiari designat o de la
majoria dels que tinguin dret a succeir en el dret
funerari.

En tots aquests casos es requereix la presentació prèvia
de la sol·licitud en què s'insti el duplicat per pèrdua.
Art. 83
I. L'exhumació d'un cadàver o de restes per reinhumarlos fora del recinte requereix la sol·licitud del titular del dret funerari i el
transcurs dels terminis assenyalats en aquesta ordenança des de l'última
inhumació, amb l'autorització prèvia de l'autoritat sanitària competent.
II. Cal la presència del titular sanitari competent en ordre
legal per a aquestes actuacions.
Art. 84
següents:

S'exceptuen del requisit del termini les exhumacions

a)

Les decretades per resolució judicial, que s'han de dur a
terme en virtut de l'ordre corresponent.

b)

Les de cadàvers que s'hagin embalsamat o que ho hagin
de ser en el moment de l'exhumació.

Art. 85
I. El trasllat d'un cadàver o unes restes d'una sepultura a
una altra de l'interior del cementiri exigeix el consentiment dels titulars de tots
dos drets i és necessari que es tingui en compte el transcurs dels terminis
establerts en aquesta ordenança.
Art. 86

I. Quan transcorrin els terminis assenyalats a l'article 23 i
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les seves pròrrogues, si escau, les restes cadavèriques s'han de traslladar
d'ofici i gratuïtament al departament comú de l'ossera, tret que el titular del
dret funerari sobre el nínxol determini el trasllat a un departament
individualitzat o bé la incineració o el trasllat a un altre cementiri, satisfent en
aquests casos els drets que corresponguin.
Art. 87
Les osseres tenen una capacitat màxima per a dues restes
i es concedeixen amb làpida. Es poden fer servir per traslladar altres restes,
almenys unes de les quals hagin ocupat una sepultura del cementiri. Les
normes d'ornamentació estan determinades per les normes internes de
funcionament del cementiri.
Art. 88
Si interessa efectuar el trasllat d'un cadàver o d'unes
restes dipositades en una sepultura el títol de dret funerari de la qual figura a
nom d'una persona difunta, cal sol·licitar prèviament el traspàs a favor del nou
titular perquè es pugui autoritzar.
Art. 89
I. Si el trasllat s'ha de fer d'un cementiri a un altre dins o
fora del terme municipal, ha d'anar acompanyat dels documents que acreditin
el compliment dels requisits exigits per les disposicions vigents.
II. L'exhumació d'un cadàver per ordre judicial ha de ser
autoritzada per l'administració si es presenta el mandat del jutge que ho
disposi d'aquesta manera.
Art. 90
I. Si és necessari practicar obres de reparació en
sepultures particulars que continguin cadàvers o restes, se'ls ha de traslladar a
nínxols de concessió temporal, sempre que no s'hi oposin les disposicions
referents a l'exhumació, i meriten els drets assenyalats a la tarifa de preus, i
s'han de retornar a les seves sepultures originals quan acabin les obres. Si es
tracta d'obres de caràcter general efectuades per compte de l'administració, el
trasllat s'ha de dur a terme d'ofici a sepultures de la mateixa categoria i
condició, que s'han de canviar per les antigues, i s'ha de redactar l'acta del
trasllat i s'han d'expedir els nous títols corresponents.
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CAPÍTOL VI
RETROCESSIONS
Art. 91
I. Els titulars poden retrocedir a l'administració les
tombes que no continguin cadàvers ni restes.
II. En cas que hi hagi restes, es poden traslladar a una
altra sepultura a càrrec del titular, o d'ofici per part l'administració, que els ha
de col·locar als llocs destinats a aquesta finalitat.
III. Si el títol del dret funerari no està legalitzat
degudament per qui insta la retrocessió, és necessari demostrar la possessió de
bona fe dins del termini dels 30 anys anteriors, mitjançant la història de les
transmissions successives brevi manu que s'han d'estar certificades
degudament per qui la insta i acceptades per l'administració.
Art. 92
I. Per a la retrocessió de tombes per un termini de 50
anys, s'ha d'abonar el 80% o el 90% del valor d'adjudicació assenyalat a la
tarifa vigent a la data de l'inici de l'expedient de retrocessió, segons si es tracta
de sepultures utilitzades o no utilitzades i en proporció al termini que falta
perquè transcorri l'extinció.
II. Per a la retrocessió de parcel·les funeràries s'ha de
satisfer el 80% del valor de l'adjudicació que correspongui segons la tarifa
vigent a la data d'inici de l'expedient de retrocessió.
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CAPÍTOL VII
SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ PÚBLICA
Art. 93
I. L'empresa concessionària del cementiri ha de construir
en quantitat suficient per a les necessitats, segons les dades estadístiques,
nínxols i tombes, i ha d'atorgar el dret funerari sobre aquests en els casos
d'inhumació i trasllat de restes ajustant-se rigorosament a l'ordre de petició.
II. Les sepultures (nínxols i tombes) han d'estar
determinades d'una manera adequada i numerades correlativament, i els
titulars estan obligats a acceptar el número.
Art. 94
Les obres de construcció de sepultures s'han de regir pels
projectes aprovats pel consell d'administració de l'empresa concessionària, i
s'han d'adjudicar de la manera prevista per la normativa vigent.
Art. 95
Si és necessari practicar obres de reparació en sepultures
que continguin cadàvers o restes, se'ls ha de traslladar d'ofici i gratuïtament a
nínxols d'ocupació provisional, sempre que no s'hi oposin les disposicions
referents a l'exhumació. S'ha de comunicar prèviament el trasllat al titular, i
s'ha d'intercanviar el títol de concessió pel que correspon a la nova sepultura.
El termini de concessió d'ús de la nova sepultura ha de ser el que falti per
esgotar el de l'antiga i les seves pròrrogues, si n'hi ha.
SECCIÓ II
SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ PARTICULAR
Art. 96
I. L'adjudicació del dret funerari sobre parcel·les s'ha
d'efectuar per resolució de la gerència de la societat, amb l'informe previ del
departament de cementiris.
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II. En els 30 dies següents a la notificació de
l'adjudicació, el sol·licitant ha d'ingressar l'import del valor de la parcel·la, i
s'ha d'entendre que desisteix de la sol·licitud si deixa transcórrer el termini
indicat sense efectuar l'ingrés; en aquest cas, l'adjudicació queda
automàticament sense efecte i s'ha d'arxivar l'expedient definitivament.
Art. 97
I. Els adquirents del dret funerari sobre parcel·les ho són
a títol provisional mentre no procedeixin a la construcció total en el termini
d'un any a comptar des de l'adjudicació; si transcorre aquest període sense que
s'hagi donat d'alta l'edificació, l'empresa concessionària pot deixar el dret
sense efecte mitjançant el pagament de la quantia assenyalada per a la
retrocessió de parcel·les. No s'ha de satisfer cap quantitat per les obres que
s'hagin efectuat.
II. Excepcionalment, aquests terminis es poden prorrogar
a petició de l'interessat i segons el criteri de l'empresa concessionària quan el
tipus, la importància o la qualitat de les obres ho aconsellin, amb l'informe
previ del departament de cementiris.
Art. 98
No es pot iniciar la construcció d'una sepultura particular
sense que el departament de cementiris hagi replantejat i delimitat la parcel·la
i s'hagi aprovat la realització de l'obra mitjançant el permís corresponent. Les
despeses d'emplaçament i desmunt de la parcel·la, si es cau, són a càrrec del
titular.
Art. 99
Les obres de construcció d'una sepultura particular estan
subjectes a la inspecció tècnica i la seva autorització i l'aprovació s'han
d'ajustar a les normes que estableix el reglament tècnic per a la construcció de
sepultures al cementiri comarcal de Roques Blanques i a les condicions que es
puguin establir en casos determinats per adequar les construccions a les
necessitats urbanístiques i funcionals del cementiri.
Art. 100
La sol·licitud per construir una sepultura particular s'ha
de presentar a l'empresa concessionària juntament amb el projecte, per
triplicat, signat per tècnics competents i visat pel col·legi professional
corresponent, en què han de figurar les plantes que formen la construcció, la
façana i les seccions necessàries perquè es comprengui completament.
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Art. 101
Quan l'empresa concessionària rebi la sol·licitud de
construcció d'una sepultura particular i comprovi la titularitat de la parcel·la
corresponent, l'ha de passar al departament de cementiris, que ha d'informar
del compliment de les condicions tècniques que estableix el reglament de
construccions i ha valorar el permís segons la tarifa de preus.
Art. 102
Si s'autoritza l'obra s'ha de comunicar a l'interessat, que
ha d'ingressar els drets que corresponguin i s'ha d'estendre el permís, que se li
ha de lliurar juntament amb un plànol conformat degudament.
Art. 103
El titular de la sepultura de construcció particular ha de
comunicar a l'empresa concessionària la finalització de les obres i ha d'indicar
si hi ha hagut alguna variació. Amb l'informe previ del departament de
cementiris, l'empresa concessionària pot exigir a l'interessat que la rectifiqui
segons els plànols o que la legalitzi mitjançant el pagament del dret que
correspongui.
Art. 104
Quan acabi l'obra de construcció particular de
conformitat o legalitzada, si escau, amb l'informe previ de l'empresa
concessionària, s'ha de donar d'alta per efectuar-hi enterraments.
Art. 105
Si transcorre el termini d'execució de les obres i no s'han
acabat, el departament de cementiris ha d'examinar i comprovar d'ofici les
obres efectuades, i pot acordar la caducitat del permís si no es justifica la
demora.
Art. 106
Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició
i decoració d'una sepultura de construcció particular que afectin l'estructura de
l'edifici o dels seus departaments estan subjectes, pel que fa al permís, la
inspecció, l'execució i el procediment, al que disposa el reglament de la
construcció, però el termini per a la realització és prorrogable, a sol·licitud de
l'interessat, si la importància de les dites obres ho aconsellen, mitjançant el
pagament dels drets assenyalats a la tarifa de preus.
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SECCIÓ III
DISPOSICIONS COMUNES
Art. 107
La realització de tot tipus d'obres a sepultures dins del
recinte del cementiri requereix l'observança, per part dels contractistes
executors, de les normes següents:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Els treballs preparatoris de marbrista no es poden fer
dins del recinte.
La preparació dels materials per a la construcció s'ha de
fer als llocs que es designin amb la protecció que es
consideri necessària en cada cas.
Els dipòsits de materials, eines, terra o aigua s'han de
situar en punts en què no dificultin la circulació o el pas
per la via pública.
Les bastides, les tanques o qualsevol altre element
auxiliar necessari per a la construcció s'han de col·locar
de manera que no danyin les plantes o les sepultures
adjacents.
Les eines mòbils destinades a la construcció s'han de
guardar en coberts o dipòsits per conservar-les millor i
mantenir l'ordre al recinte, i es prohibeix l'ús dels
utensilis d'enterrament propietat de l'empresa
concessionària sense l'autorització expressa.
Quan s'acabi l'obra, els contractistes o executors han de
netejar el lloc de la construcció i retirar les runes, els
fragments o altres residus de materials (làpides, marcs,
etc.); sense aquest requisit no s'autoritza l'alta.

Art. 108
I. Les obres de reparació i conservació de sepultures de
construcció particular i dels accessoris i els elements de decoració de les
sepultures de construcció públiques efectuades per particulars són a càrrec
dels titulars.
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II. En cas que es declari la caducitat, els accessoris i els
elements de decoració adossats a les sepultures han d'estar a disposició dels
interessats durant sis mesos.
Art. 109
I. Els titulars o les persones delegades es poden
encarregar de la cura de les sepultures.
II. Quan acabi la neteja d'una sepultura, les restes de flors
o altres objectes inservibles s'han de dipositar als llocs designats amb aquesta
finalitat.
Art. 110
I. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols es poden
transcriure en qualsevol idioma, amb el respecte adequat per al recinte, i el
titular és responsable de qualsevol inscripció que pugui perjudicar els drets de
tercers.
II. Als nínxols en què no hi hagi làpida, el departament
de cementiris ha d'inscriure a la llosa de tancament el nom i els cognoms del
cadàver de l'última persona inhumada.
III. No es permet col·locar gerros o qualsevol altre
element decoratiu similar a la façana dels nínxols, tret que estiguin adossats
als marcs o les làpides que els decoren.
Art. 111
No es pot introduir ni treure del cementiri cap objecte
sense el permís corresponent de l'empresa concessionària.
Art. 112
L'empresa concessionària no és responsable dels
robatoris o desperfectes que es pugin produir a les sepultures i els objectes
que s'hi dipositin.
Art. 113
No s'autoritza la venda ambulant a l'interior del
cementiri, ni es poden concedir llocs de venta ni autoritzacions per al comerç
o la propaganda, encara que es tracti d'objectes adequats per a la decoració i
l'ornamentació, fora dels locals comercials de què disposa el cementiri.
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CAPÍTOL VIII
ELS RECINTES ESPECIALS
Art. 114
L'empresa concessionària no preveu cap espai de caràcter
especial dins del cementiri que pugui implicar privilegi o desavantatge per
motius de religió ni per qualsevol altra causa.
CAPÍTOL IX
ORDENANCES FISCALS
Art. 115

Meriten drets:

L'atorgament de drets funeraris sobre espais i sepultures
per a enterraments; l'ocupació d'aquests espais; la reducció de restes; els
trasllats; els moviments de làpides i elements decoratius i de jardineria; la
conservació, el manteniment i la neteja dels vials i camins, la xarxa de
clavegueram, els arbres i jardineria, edificis administratius i altres serveis
d'interès general; els actes que dimanen de la titularitat del dret funerari, com
ara l'expedició i el canvi de títols, els traspassos i les modificacions, i
qualsevol altre servei que sigui procedent o que, a petició de part, es pugui
autoritzar.
Art. 116
Subjectes passius. Estan obligats a pagar els preus
estipulats a les tarifes aprovades pel consell d'administració de l'empresa
concessionària:
a)

Als serveis funeraris, els familiars i, si no n'hi ha, els
hereus o legataris del difunt o altres contractants que
s'escaiguin, entre ells les companyies d'assegurances que
facin serveis complets.
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b)

Art. 117
a)
b)
Art. 118

Al cementiri, els adquirents dels drets funeraris, els
titulars, els posseïdors o els sol·licitants, segons si es
tracta de la primera adquisició o transmissions posteriors
de drets funeraris, d'actes que dimanen del dret funerari
o de les prestacions del servei.
Exempcions. Estan exemptes de pagar cap quantitat:
Els enterraments de beneficència.
Les exhumacions ordenades per l'autoritat judicial.
Tarifes.

I. Les causes de meritació de drets són la naturalesa del
servei i el tipus de sepultura, respectivament.
II. Pel que fa als serveis del cementiri, els preus que cal
satisfer són els que resulten de la tarifa corresponent.
Art. 119

Acreditació, gestió i recaptació.

I. Amb caràcter general, l'obligació de meritar els drets
neix de la contractació del servei o quan es concedeix, es prorroga, es
transmet o es modifica el dret funerari, quan s'expedeixen els títols o quan
s'autoritza la prestació del servei.
II. Per a les derrames de conservació del cementiri,
l'obligació de satisfer-les es fonamenta en la titularitat o la simple tinença del
dret funerari, i es poden fer efectives en qualsevol moment, encara que no es
produeixi cap de les circumstàncies esmentades a l'article que tracta sobre la
meritació dels drets.
Art. 120
Les quotes s'han de satisfer abans de la prestació dels
serveis i de l'ús o la utilització de les sepultures.
En cas que el pagament es faci per mitjà d'un xec bancari,
es pot exigir que estigui confirmat per l'entitat lliuradora.
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Art. 121
Els sol·licitants de concessions de dret funerari es poden
acollir als convenis de finançament que l'empresa concessionària tingui
establerts amb entitats de crèdit de solvència reconeguda per a l'obtenció del
capital necessari per al pagament de la concessió corresponent.
Les relacions entre les persones que accedeixin a aquesta
modalitat, les entitats de crèdit i l'empresa concessionària s'han de regir en
l'àmbit comercial per convenis i contractes subscrits per les parts.
Art. 122
legislació vigent.

Infraccions i sancions. Cal atenir-se al que disposi la
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