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REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

TÍTOL I

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

És objecte d’aquest Reglament la regulació, administració, direcció i cura del cementiri
municipal, qualificat com a bé de servei públic, així com d’allò relatiu a la conducció de
cadàvers i establiments d’empreses funeràries, llevat d’allò que sigui competència
pròpia d’altres autoritats i organismes.

Article 2

Correspon a l’Ajuntament:

a) L'organització, cura i condicionament del cementiri, així com de les construccions
funeràries, de serveis i instal.lacions

b) L'autorització als particulars per tal de realitzar en el cementiri qualsevol classe
d'obres o instal.lacions, així com la seva direcció i inspecció

c) L'autorització de les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i restes que
pretenguin realitzar-se en el Cementiri Municipal

d) L'atorgament de les concessions demanials i reconeixement de drets funeraris de
qualsevol classe

e) La percepció dels drets i taxes que legalment s’estableixin

f) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dictin en el
futur

g) El nomenament, direcció i cessament del personal del cementiri

Article 3

Correspondrà a les empreses autoritzades per a la prestació de serveis funeraris en
aquest municipi, la prestació dels treballs propis del servei, així com la conducció de
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cadàvers, trasllat de despulles, subministrament de caixes i capelles, fins el lliurament
de les restes mortals al personal del cementiri per a la seva inhumació.

Article 4

1.- No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri municipal, sense
l’autorització expressa de les autoritats competents.

2.- Al cementiri municipal es duran a terme enterraments sense discriminació de cap
mena, per raons de raça, religió, ni per cap altra.

Article 5

De conformitat amb els desitjos del difunt o de la seva família, es podrà disposar allò
que es cregui més convenient per a la celebració, si s’escau, de la corresponent
cerimònia civil o religiosa.

Article 6

L'Ajuntament, si s'escau, podrà decidir allò que cregui convenient respecte a la
possibilitat d'establir el servei d'incineració de cadàvers.

CAPÍTOL  II
DELS SERVEIS GENERALS

Article 7

Sota la dependència de l'Alcaldia, o Regidor en qui delegui, sense perjudici de
l'estructura orgànica i funcional, existirà un encarregat del cementiri amb les funcions
següents:

a) Obrir i tancar les portes del cementiri a l'hora que sigui fixada per l'Alcaldia en cada
època de l'any.

b) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observi, a l'òrgan
responsable dels serveis funeraris municipals.

c) Signar les paperetes d'inhumació, exhumació o trasllat, conforme s'han efectuat les
esmentades operacions.

d) Complir les ordres de l'òrgan responsable dels serveis funeraris municipals en tot allò
que faci referència a l'organització i funcionament del cementiri.
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e) Exigir als particulars la presentació de la llicència municipal per a la realització de
qualsevol obra o instal.lació.

f) Impedir l'entrada al recinte del cementiri de vehicles, llevat del dels serveis funeraris, i
animals.

g) Impedir l'entrada o sortida del recinte del cementiri de qualsevol resta o objecte, si el
portador no disposa de la corresponent autorització municipal.

h) Tenir cura que totes les instal.lacions i construccions es trobin sempre en perfecte
estat de netedat, conservació i ordre.

i) Impedir l'entrada al cementiri a tota persona o grup que, pels seus gestos,
comportament o altres motius ostensibles, puguin pertorbar la tranquil.litat del recinte o
alterar les normes de respecte inherents a aquest lloc.

j) Atendre amb la deguda diligència les sol.licituds que li puguin dirigir els visitants del
recinte.

TÍTOL II

CAPÍTOL I
DEL DRET FUNERARI

Article 8

1. El dret funerari sobre l’ús de sepultures, columbaris i nínxols neix per l’acte de
concessió i el pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança Fiscal.
La concessió de l’ús de nínxols, columbaris i sepultures atorga el dret al dipòsit de
cadàvers i restes.

2. Correspondrà a l’Ajuntament o ens en qui autoritzi, la facultat de resoldre els
expedients sobre la titularitat i ús dels drets funeraris, totes llurs incidències i
l’autorització per a la cremació de cadàvers i restes.
El lliurament dels corresponents títols funeraris serà facultat exclusiva de
l’Ajuntament de Montmeló.

Article 9

1. El dret funerari reconegut es limita a l’ús de les sepultures, columbaris i nínxols del
cementiri i està exclòs de tota transacció de cap mena i disponibilitat a títol onerós.

2. El traspàs del dret funerari únicament es reconeixerà d’acord amb el procediment
establert en aquest Reglament.
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Article 10

El dret funerari sobre tota classe de sepultures, columbaris i nínxols restarà garantit a
través de la inscripció en el Llibre registre del cementiri i per a l’expedició del títol
pertinent.

Article 11

El Títol del dret funerari contindrà les dades següents:

a) Identificació de la sepultura, el columbari o el nínxol
b) Drets inicials satisfets
c) Data de l’adjudicació
d) Nom i cognoms del seu titular
e) Termini de l’adjudicació
f) Nom i cognoms de les persones, els cadàvers o les restes de les quals hi són

dipositats, així com les inhumacions, exhumacions i trasllats, i la data de dites
operacions.

Article 12

El dret funerari es registrarà a nom personal i individual, que serà del propi peticionari.
Per als drets reconeguts antigament a nom de diverses persones físiques o jurídiques
es tindran en compte les disposicions transitòries d’aquest Reglament.

Article 13

En cap cas podran ser titular de concessions ni de cap altre dret funerari les
companyies d’assegurances, de previsió o qualsevol altra similar, i per tant no tindran
efectes davant l’Ajuntament, les clàusules de les pòlisses o contractes que concertin, si
pretenen cobrir altres drets que no siguin el de proporcionar, als assegurats el capital
necessari per tal d’abonar el dret funerari de què es tracti.

CAPÍTOL II
CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI

Article 14

La concessió d’ús podrà ser de caràcter temporal o de lloguer. En tot cas, dites
concessions sols s’atorgaran amb motiu d’enterrament immediat d’un cadàver, de
cendres o per un trasllat de restes.
S’atorgarà el dret funerari sobre tota classe de sepultures, columbaris i nínxols, per
rigorós ordre de numeració, prenent com a base la data i l’hora de la defunció, tret de
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casos excepcionals degudament apreciats per l’Alcaldia o, si s’escau, per la Comissió
de Govern.

Article 15

1. Les concessions d’ús de caràcter temporal s’atorgaran pel termini màxim de
cinquanta anys. Abans de finir aquest termini, si llurs titulars ho sol.liciten, tenen dret
a que se’ls atorguin pròrrogues successives en períodes de vint-i-cinc anys.

2. Expirat els anteriors terminis si llurs titulars no han sol.licitat la pròrroga de la
concessió d’ús, se’ls requerirà en el domicili que consti en el Llibre Registre del
Cementiri, a fi que procedeixin al trasllat de les restes a osseres o columbaris
especials.

Article 16

1. Les concessions d’ús de lloguer s’atorgaran per un període de cinc anys i per a un
sol cadàver.

2. Podrà autoritzar-se l’enterrament d’un segon cadàver en els nínxols de lloguer, si
s’escau, transcorregut dos anys des de la primera inhumació, mitjançant la
renovació de la concessió d’ús per un nou període de cinc anys, que anul.larà
l’anterior, encara que mantindrà el dret a conservar en el nínxol el primitiu cadàver.

3. Transcorreguts els terminis anteriors, els titulars podran optar per la conversió de la
concessió d’ús de lloguer a caràcter temporal o bé traslladar les restes a l’ossera del
cementiri.

Article 17

1. En els casos d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver per no haver transcorregut el
període mínim de dos anys o de cinc anys, si la defunció hagués esdevingut per
malaltia infecciosa, des del darrer enterrament que s’hi hagi efectuat, l’Ajuntament o
entitat a qui autoritzi, facilitarà dins el mateix cementiri un nínxol de concessió de
lloguer provisional, pel temps indispensable, fins que sigui possible el trasllat del
cadàver a la sepultura on originàriament s’hauria inhumat, en el cas de no existir
l’esmentat impediment. El cost del trasllat serà a càrrec de l’interessat.

2. Transcorregut el termini indicat i sense causes que justifiquin la pròrroga, es
traslladarà d’ofici el cadàver o despulles a la primera sepultura.
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CAPITOL III
TRANSMISSIÓ DEL DRET FUNERARI

Article 18

El titular del dret funerari en qualsevol moment podrà designar un beneficiari per a
després de la seva mort, compareixent davant l’Ajuntament per subscriure l’oportuna
acta, on es consignaran les dades de la sepultura, nom, cognoms, domicili del
beneficiari i data del document. Podrà substituir-se la compareixença amb un document
notarial o per un altre instrument degudament reconegut per una entitat bancària, caixa
o consolat.

Article 19

En el cas de drets funeraris adquirits a nom d’un cònjuge, el supervivent s’entendrà
beneficiari del que mor abans. Aquest supervivent, al seu torn, podrà nomenar un nou
beneficiari, si no ho haguessin fet conjuntament amb anterioritat per a després de l’òbit
d’ambdós.

Article 20

1. La designació de beneficiari podrà ser canviada quantes vegades desitgi el titular
sent vàlida l’última designació efectuada davant de l’òrgan corresponent, sens
perjudici de clàusula testamentària posterior, sempre que sigui expressa.

2. Igual designació podran realitzar els nous titular per transmissió o cessió en
qualsevol de les formes que s’estableixin.

Article 21

A la mort de titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus testamentaris o
aquells a qui correspongui “ab-intestato” estaran obligats a traspassar-lo a favor propi,
compareixent davant l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi, amb el títol corresponent i els
restants documents justificatius de la transmissió.

Article 22

Quan el titular d’un dret funerari hagués designat beneficiari, justificada per aquest la
defunció del titular i identificada la seva personalitat, s’executarà la transmissió, amb
lliurament de nou títol i la seva consignació en el Llibre Registre del Cementiri.

Article 23

1. S’entendrà que no existeix beneficiari designat quan hagués finat amb anterioritat al
titular. En el cas d’haver ocorregut l’òbit del beneficiari amb posterioritat, el dret
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adquirit es traspassarà a favor dels seus hereus en la forma que s’estableix en els
articles següents.

2. A falta de beneficiari, si del Certificat de Registre d’Últimes Voluntats en resultés
l’existència de testament s’obrirà la successió testamentària i, d’acord amb les
disposicions del testador, es durà a terme la transmissió a favor de l’hereu designat.

Article 24

1. Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor d’uns quants hereus, el
dret funerari serà diferit als qui d’entre ells designi per majoria de participació en
l’herència.

2. En el cas de no aconseguir-se o de no ésser possible la dita majoria, s’atribuirà la
titularitat a aquell dels hereus que ho hagi sol.licitat i que estigui en possessió del
títol, havent-hi renunciat la resta.

3. Si no és possible establir el nom de la persona a qui ha d’atorgar-se el Títol, aquest
recaurà en el de major edat entre els hereus, i si aquest no accepta, al qui el
segueixi en edat, i així successivament.

Article 25

A falta de beneficiari designat i de successió testamentària, es transmetrà el dret
funerari per l’ordre de successió establert per la Llei civil, i si existissin diverses
persones cridades “ab intestato”, s’observaran les normes de l’article anterior.

Article 26

Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran el termini per al qual fos
inicialment atorgat.

Article 27

1. S’estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures, per actes
intervius a favor de parents del titular en línia directa i col.lateral fins al quart grau,
ambdues per consanguinitat, i fins al segon grau per afinitat i de cònjuges i de
persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima amb el titular dels 5
anys immediatament anteriors a la transmissió.

2. La transmissió intervius devengarà la taxa establerta a l’Ordenança Fiscal.



8

CAPÍTOL IV
MODIFICACIONS DEL DRET FUNERARI

Article 28

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

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

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

Article 29

La denúncia de sostracció o pèrdua del títol de dret funerari, presentada per escrit al
Registre General, amb sol.licitud d’expedició d’un duplicat, donarà lloc a la suspensió
immediata de les operacions en la sepultura i a la incoació d’expedient declaratiu de
l’anul·lació del títol i expedició del que el substitueix, amb la publicació prèvia de
l’existència de l’esmentat expedient en el Butlletí Oficial de la Província, i la publicació
en dos diaris, almenys, d’entre els de major difusió, perquè puguin oposar-s’hi, en el
termini de quinze dies, els qui tinguin legítim dret. Expedit el duplicat, cessarà la
suspensió.

Article 30

Podrà ser declarada la caducitat i revertirà en tal cas en l’Ajuntament el dret funerari, en
els casos següents:
a) Per renuncia expressa del titular
b) Pels transcurs del termini de la concessió d’ús temporal o pròrroga sense que el seu

titular n’hagi sol.licitat una nova pròrroga
c) Pel transcurs d’un any des de la mort del titular sense que els seus hereus hagin

sol.licitat la transmissió del dret funerari
d) Per haver transcorregut el període d’adjudicació i la pròrroga, si s’escau, quan es

tracti de concessions de lloguer
e) Per manca de pagament de qualsevol dels drets o taxes corresponents
f) Per l’estat ruïnós de la construcció, quan aquesta fos particular. La declaració de tal

estat i caducitat requerirà expedient administratiu.

Article 31

L’expedient administratiu de caducitat s’executarà de la manera següent:
a) En els casos de caducitat per l’estat ruïnós de la construcció particular, l’expedient

contindrà la citació del titular el domicili del qual sigui conegut, o si és desconegut,
publicitat de l’expedient mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província i la



9

publicació en dos diaris almenys, d’entre els de major difusió, i es concedirà un
termini de trenta dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al.legar el
seu dret.
La compareixença de qualsevol d’aquest amb el compromís de portar a terme les
obres de construcció o reparació en el termini que a l’efecte s’assigni, interromprà
l’expedient fins al seu venciment, moment en què l’òrgan competent haurà
d’informar respecte de les obres realitzades.
Si resulten conformes, l’expedient s’arxivarà sense més tràmit, en cas contrari se’n
declararà la caducitat.

b) En el supòsit c) de l’article anterior, l’expedient contindrà la citació del titular el
domicili del qual sigui conegut, o si és desconegut, publicitat de l’expedient
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província i la publicació en dos diaris
almenys, d’entre els de major difusió, i es concedirà un termini de trenta dies a fi
que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al.legar el seu dret, transcorregut el
qual se’n declararà la caducitat.

c) En els supòsits b) i e) de l’article anterior, l’expedient administratiu de caducitat es
limitarà a la citació del titular, se li concedirà un termini de vuit dies per posar-se al
corrent del pagament o per sol.licitar la pròrroga, transcorreguts els quals sense que
ho efectuï, es traslladaran les restes a l’ossera general o si s’escau, seran
incinerades

d) En el supòsit d) de l’article anterior, s’aplicarà allò que disposa l’article 16.

TÍTOL III
DE LES INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS

Article 32

Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les
disposicions de caràcter higiènic sanitàries vigents.

Article 33

Qualsevol inhumació, exhumació o trasllat de cadàvers o restes requereix l’autorització
de l’Ajuntament de Montmeló.

Article 34

1. No podrà ser oberta cap sepultura fins que no hagin transcorregut dos anys des de
l’última inhumació, o cinc si el decés es va produir per malaltia infecciosa
contagiosa.

2. No hi ha limitació de temps per exhumar o inhumar les cendres dipositades en
columbaris.
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Article 35

Quan la inhumació tingui lloc en un nínxol que contingui altres cadàvers o restes, podrà
efectuar-se en el mateix acte la reducció de les despulles. Solament a petició expressa
del titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l’acte d’enterrament i en aquest cas
serà presenciada pel titular o persona en que delegui i sempre que les disponibilitat del
servei ho permetin.

Article 36

El nombre d’inhumacions successives en cada nínxol no estarà limitat per cap altra
causa que la seva capacitat respectiva tenint en compte la possibilitat de reducció de
restes de les anteriorment efectuades, llevat que el titular del dret funerari, en establir-
se tal dret o en qualsevol moment posterior el limiti, voluntàriament i expressa i en
forma fefaent quant a nombre o relació closa o excloent de persones, els cadàvers de
les quals hi puguin ser inhumats.

Article 37

1. El despatx d’una inhumació requerirà la presentació dels documents següents:

a) Títol del dret funerari o sol.licitud de concessió del dret funerari, segons s’escaigui
b) Llicència d’enterrament
c) Autorització del Jutge que fos competent en els casos diferents de la mort natural
d) Pagament dels drets establerts a l’Ordenança Fiscal

Article 38

1. En el moment de presentar el Títol del dret funerari, s’identificarà la persona a nom
de la qual s’hagués estès el títol.

2. Si aquest resultés haver mort o no es pogués identificar, s’autoritzarà la inhumació
sempre que en el mateix moment s’efectuï la transmissió del dret funerari, d’acord
amb l’establert en aquest Reglament.

Article 39

A la vista de la documentació presentada s’expedirà el permís d’inhumació i la papereta
d’enterrament, que haurà de presentar-se a l’encarregat del cementiri, el qual la tornarà
una vegada efectuat el servei amb la conformitat. Igual tràmit exigirà l’exhumació o
trasllat de restes.
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Article 40

El dret del titular a l’ús exclusiu del nínxol en la forma prevista en el present Reglament,
serà garantit en tot moment per l’Ajuntament. El consentiment del titular per a la
inhumació, sigui de familiars o estranys, s’entendrà deferida vàlidament amb
presumpció “juris et de jure” pel sol fet de la presentació del títol, sempre que no
existeixi denúncia escrita de sostracció, retenció indeguda o pèrdua, presentada al
Registre amb vuit dies d’antelació.

Article 41

Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol.liciti al.legant pèrdua del títol
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular, s’autoritzarà la seva inhumació sense

presentació del títol a qualsevol persona que comparegui, sigui o no familiar
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que tinguin

raó a succeir en el dret funerari

En tots aquests supòsits es requerirà la prèvia presentació de la sol.licitud instant el
duplicat per pèrdua.

Article 42

1. L’exhumació d’un cadàver o d’unes restes per a reinhumar-lo fora del recinte,
requerirà la sol.licitud del titular del dret funerari i en el transcurs del terminis
assenyalats en aquest Reglament des de l’última inhumació.

2. Caldrà la presència del titular sanitari competent en ordre legal per a aquestes
actuacions.

Article 43

S’exceptuen del requisit del termini les exhumacions següents:
a) les decretades per resolució judicial que es duran a terme en virtut del manament

corresponent, i
b) les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el

moment de l’exhumació.

Article 44

1. El trasllat d’un cadàver o unes restes d’una sepultura a una altra del mateix
cementiri exigirà el consentiment dels titulars d’ambdós drets i caldrà que es tinguin
en compte el transcurs dels terminis establerts en el present Reglament.

2. Serà indispensable la presència del titular sanitari competent en ordre legal per a
aquestes actuacions.
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Article 45

Quan interessi el trasllat d’un cadàver o unes restes dipositades en una sepultura, el
títol del dret funerari de la qual figuri a nom de la persona finada, perquè pugui ser
autoritzat s’haurà de sol.licitar prèviament el traspàs a favor del nou titular.

Article 46

1. Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre dintre o fora del terme
municipal, caldrà que vagi acompanyada de l’autorització de la Direcció General o
Promoció de la Salut de Generalitat o organisme que tingui encomanades aquestes
funcions, i els documents que acreditin el compliment dels restants requisits exigits
per les disposicions vigents.

2. L’exhumació d’un cadàver per ordre judicial s’autoritzarà a la vista del manament del
jutge que així ho disposi.

3. Igual autorització es concedirà quan l’exhumació procedeixi per reconeixement d’un
cadàver disposat pel tribunal que entengui en un procés canònic.

Article 47

1. Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures particulars que continguin
cadàvers o restes, els traslladaran a nínxols d’autorització temporal, sempre que no
s’hi oposin les disposicions referents a exhumació, determinant els drets
assenyalats en l’Ordenança Fiscal i seran retornades a llurs primitives sepultures
una vegada acabades les obres. Quan es tracti d’obres de caràcter general
realitzades per compte de l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi, el trasllat es portarà
a terme d’ofici en presència de l’oficial, a sepultures de la mateixa categoria i
condició, que seran canviades per les antigues, aixecant-se acta del trasllat i
expedint els nous títols corresponents.

2. Salvant els casos apuntats, l’obertura d’una sepultura exigirà la instrucció del
corresponent expedient, justificant els motius que existeixen i l’autorització expressa
de l’òrgan corresponent.

TÍTOL IV
DE L’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ

Article 48

L’administració del Cementiri municipal de Montmeló està a  càrrec de l’òrgan de gestió
que vingui determinat per l’estructura orgànica de l’Ajuntament.
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Article 49

Correspon als serveis funeraris municipals, sense perjudici de la seva gestió directa o
indirecta, les competències següents:

a) Lliurar els permisos d’inhumació, d’exhumació i de trasllat
b) Lliurar les paperetes d’enterrament
c) Portar el Llibre registre d’enterraments i el Llibre registre del Cementiri
d) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres
e) Lliurar els títols corresponents i anotar-ne les transmissions i incidències d’acord

amb els decrets municipals dictats
f) Formular a l’Ajuntament de Montmeló les propostes necessàries en relació amb

aquelles qüestions que es considerin oportunes per a la bona gestió del servei
g) Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que no estigui

atribuïda expressament a un altre òrgan municipal.

Article 50

El Cementiri municipal haurà de disposar de les instal.lacions i dependències següents:

a) Dipòsit de cadàvers i sala d’autòpsies i embalsaments
b) Un nombre de nínxols adients al cens de la seva població
c) Crematori destinat a la destrucció de robes i altres objectes que no siguin restes

humanes procedents de l’evacuació i neteja de sepultures i nínxols
d) Magatzem de materials i estris necessaris per als treballs de funcionament,

manteniment i conservació del cementiri
e) Serveis sanitaris públics

Article 51

Al Cementiri hi ha indrets destinats a ossera general per recollir les restes resultants de
la neteja i del desallotjament de sepultures.

En cap cas, no es poden reclamar les restes una vegada dipositades a les osseres.

Article 52

El Cementiri Municipal restarà obert les hores que l’Alcaldia o el regidor delegat
determinin, d’acord amb les circumstàncies de cada època de l’any.

L’horari d’obertura i tancament s’exposarà en un lloc visible de l’entrada principal de
cada recinte.
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Article 53

L’entrada de materials per a la realització d’obres es durà a terme únicament dins de
l’horari d’obertura del cementiri . Les obres a executar per particulars han de realitzar-
se també en aquest horari i han de disposar de la llicència municipal pertinent.

Article 54

La realització de qualsevol obra requereix l’obtenció prèvia de la llicència municipal,
amb independència de si suposa o no la liquidació de drets fiscals municipals.

Les làpides seran col.locades per l’operari del cementiri.

Article 55

La conservació i manteniment de les edificacions i instal.lacions del cementiri van a
càrrec de l’Ajuntament, el qual pot establir la corresponent taxa municipal.

No obstant això, va a càrrec dels titulars dels drets funeraris la conservació i el
manteniment dels elements accessoris que instal.lin a les sepultures, nínxols o
columbaris.

Article 56

Les obres de caràcter artístic i qualsevol altra instal.lació fixa existent en les sepultures,
nínxols o columbaris, revertiran a favor de l’Ajuntament al termini de la seva concessió
d’ús. Malgrat això, es podrà autoritzar la seva retirada durant la vigència de la
concessió, sempre que això no impliqui un deteriorament de la sepultura, nínxol o
columbari.

Article 57

Els titulars dels drets funeraris són responsables dels danys i desperfectes que com a
conseqüència de la seva acció puguin causar a les construccions del cementiri, com
també en els elements accessoris de les sepultures contigües.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

1. L’Ajuntament respecta els drets que fins ara atorgava sota la denominació de
“propietat”, malgrat que són contradictoris amb el caràcter de bé de domini públic
del Cementiri Municipal.
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2. Els drets funeraris atorgats en “propietat” o amb vigència indeterminada no poden
ésser objecte de transmissió en idèntic concepte.

3. A la mort del titular dels drets funeraris a què es refereix aquest article, l’hereu o els
hereus poden sol.licitar en el termini màxim d’un any l’adjudicació de la concessió
per un període de cinquanta anys, al seu favor, com si es tractés d’una concessió
d’ús de caràcter temporal.

Segona

L’òrgan competent de l’Ajuntament pot declarar la reversió a favor del municipi dels
drets funeraris a què es refereix l’article anterior, en els supòsits següents:

1. Pel transcurs de cinc anys des de la mort del seu titular sense que l’hereu o els
hereus hagin sol.licitat una nova concessió al seu favor

2. Pel transcurs de cinc anys des de l’entrada en vigor d’aquest reglament en el
supòsit que el titular hagués mort amb anterioritat.

3. Pel transcurs de cinquanta anys des de la data de l’última operació mortuòria
realitzada o des de la data d’atorgament dels drets funeraris en el supòsit que no se
n’hagi dut a terme.

4. També són d’aplicació els supòsits esmentats a l’article 30.

Tercera

Aquelles entitats sense ànim de lucre que a l’entrada en vigor del present Reglament
tinguin en la seva possessió títols acreditatius de qualsevol dret funerari, podran
assolir-ne la titularitat sempre que sigui amb finalitats benèfiques i es demostri la
procedència d’aquella possessió.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin,
contradiguin o resultin incompatibles amb aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent d’haver estat publicat al Butlletí
Oficial de la Província i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.
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