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PREÀMBUL 

Els cementiris són un servei públic municipal que revesteixen per als Ajuntaments 

la qualificació d'obligació mínima, segons es desprèn de la Llei de Bases del Règim 

Local. Per aquest motiu Manresa  disposa dins del seu terme municipal d'un 

Cementiri municipal amb els requisits que es determinen al Reglament de Policia 

Sanitària i Mortuòria, i a l'empara del que preveu la legislació de règim local vigent. 

És evident la càrrega d'emotivitat, així com la transcendència individual, social i 

sanitària que acompanya aquest servei públic, la qual cosa ha provocat que els 

successius reglaments que en cada moment ha aprovat l'Ajuntament de Manresa 

hagin tingut presents a més dels requeriments legalment previstos per tal d'evitar 

perjudicis de tipus sanitaris, altres béns jurídics dignes de protecció, com per 

exemple els relacionats amb l'interès dels usuaris en rebre uns serveis adequats, 

amb les degudes garanties, i amb la necessitat, alhora, de garantir que l'exercici 

d'activitats privades frontereres amb la noció de servei públic, respongui als 

imperatius de l'interès general. 

La Declaració dels drets de l’home  preveu que tota persona tingui dret a la llibertat 

de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de 

manifestar la seva religió o creença individual i col·lectivament, tant en públic com 

en privat per l’ensenyament la pràctica, el culte i l’observança. En el mateix sentit 

es concreta la Carta europea de salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat. 

La Constitució espanyola garanteix la llibertat  ideològica, religiosa i de culte dels 

individus i les comunitats sense cap altre limitació en les seves manifestacions que 

la necessària pel manteniment de l’ordre públic protegit per la Llei. Preveu també, 

que cap confessió tingui caràcter estatal, i que els poders públics tinguin en compte 

les creences religioses de la societat espanyola, mantenint les corresponents 
relacions de cooperació amb  l’església catòlica i la resta de confessions. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, aprovat per Llei Orgànica 6/2006 de 

19 de juliol, en el propi preàmbul defineix a Catalunya com a una comunitat de 

persones lliures on cadascú pot viure i expressar identitats diverses, amb un decidit 

compromís comunitari basat en el respecte per la dignitat de cadascuna de les 

persones. L’article 40.8 de l’expressada norma  catalana preveu que els poders 

públics hagin de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de 

l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació 

sexual. També en el seu article 42.7, preveu que els poders públics hagin de vetllar 

per la convivència social, cultural i religiosa entre totes les persones de Catalunya, i 

pel respecte a la diversitat de creences i conviccions ètiques i filosòfiques de les 

persones. Dins del mateix text suprem normatiu català, a l’article 161.2.b, preveu 

com a competència executiva de la Generalitat la relativa a la llibertat religiosa 

incloent la possibilitat d’establir acords i convenis de cooperació amb les esglésies, 

les confessions i les comunitats religioses inscrites en el registre estatal d’entitats 

religioses, així com la promoció, l’execució i el desenvolupament dels expressats 
acords i convenis. 

La Llei Orgànica 7/80 de 5 de juliol  de Llibertat religiosa permet a qualsevol 

persona practicar els actes de culte i rebre assistència religiosa de la seva pròpia 

confessió, així com  rebre sepultura digna, sense discriminació. 

La Llei 49/1978 de 3 de novembre estableix que els Ajuntaments estan obligats a 

que els enterraments que es realitzin en els seus cementiris  es facin sense cap  

mena de discriminació per motius religiosos ni per qualsevol altra causa.  

L’Ajuntament de Manresa , entén que les ciutats han d’afavorir la tolerància mútua 

entre creients i no creients, així com també entre les diferents religions i conrear la 



  

història de la ciutat, respectant la memòria dels difunts, tot assegurant el respecte i 

la dignitat dels cementiris. Per tot això  vetllarà perquè els enterraments, en el 

recinte del cementiri municipal de Manresa, es realitzin sense cap mena de 

discriminació 

L'evolució de la societat i la transformació i millora dels serveis, han provocat 

canvis normatius produïts posteriorment a l'aprovació del vigent Reglament del 

Cementiri Municipal de l'any 1987, i que es concreten principalment en l'aprovació 

pel Parlament de Catalunya de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, i 

en la publicació del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament de policia sanitària i mortuòria i el propi Estatut d’autonomia de 

Catalunya reformat per la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol. 

Canvis que obliguen a una adequació del Reglament municipal, a la vegada que 

donen una nova oportunitat d'avançar en la satisfacció dels drets dels ciutadans, 

tant pel que fa al coneixement dels serveis que es presten, com a la millor qualitat, 

i celeritat amb que els han de rebre.  

Totes aquestes circumstàncies i la voluntat de l'Ajuntament d'assolir els objectius 

que es desprenen de les consideracions fetes, justifiquen l'aprovació del present 

Reglament que ve a regular, amb vocació de globalitat, les diferents activitats que 
constitueixen el servei públic de cementiri municipal. 

 

TÍTOL PRIMER 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1r. Objecte del Reglament. Aquest Reglament té per objecte la regulació 

de la gestió del servei públic de cementiri municipal, tant pel que fa a la instal·lació 

actualment existent, qualificada com a bé de domini públic afectat al servei públic 

que li es propi, com a les que en el futur es puguin crear i tinguin aquesta 

naturalesa. 

Article 2n. Enterraments. No es podran efectuar enterraments fora del recinte 

dels cementiris sense autorització expressa de les autoritats competents. 

 

L’Ajuntament garantirà l’observança dels acords de cooperació  oficials que a nivell 

estatal o autonòmic hagin signat o puguin signar en el futur  les diferents 

confessions religioses en relació a la concessió de parcel·les reservades per a 

enterraments i  la possessió de cementiris privats fora del recinte del servei del 

cementiri municipal amb subjecció a la vigent normativa de règim local, urbanística 

i sanitària. 

 

Es reconeixen als membres de les  confessions religioses, que hagin subscrit els 

convenis oficials adients, els drets relatius al trasllat de cossos dels difunts en els 

termes legalment establerts  així com aquells altres que se’n derivin  del contingut 

de les seves clàusules, vinculats amb les prescripcions contingudes en el present 

reglament. 

 

Així mateix, s’adoptaran, dins la legalitat vigent, les mesures oportunes per a 

l’observança de les seves regles tradicionals, relatives a inhumacions, sepultures i 

rituals funeraris, sempre i quan no atemptin contra la salubritat pública. En tota la 

resta, aquests enterraments es regiran per les normes comunes d’aquest 

Reglament. 

 

Article 3r. Ritus funeraris. Els ritus funeraris es practicaran sobre cada sepultura 

de conformitat amb el que hagués disposat en vida el difunt, o amb el que 

determini la família. També es podran realitzar actes de culte a la capella o als llocs 



  

adients de naturalesa similar que es puguin destinar a tal efecte.’ S’habilitarà 

també una sala polivalent per a cerimònies civils o multiconfessionals.  

 

La conducció de cadàvers s’ haurà de realitzar amb els vehicles previstos a la 

normativa sobre policia sanitària mortuòria, no podent-se establir durant el trasllat 

etapes de permanència en llocs públics o privats, excepció feta de les que tinguin 

per objecte la pràctica de serveis religiosos o cerimònies laiques. 

 

Article 4t. Competència i administració. El Servei del Cementiri Municipal  amb 

l'abast que es concreta en aquest reglament, dependrà de l'Alcaldia o del regidor en 

qui delegui i es prestarà amb el personal i amb l'estructura que es fixin en la 

plantilla orgànica i en l'organigrama funcional de l'Ajuntament de Manresa i d’acord 

amb el règim previst al títol setè d’aquest reglament relatiu a la seva organització. 

 

Article 5è. Serveis funeraris i policia sanitària mortuòria. Tots els serveis que 

es produeixin en relació a la policia sanitària mortuòria s’anotaran al llibre registre 

d’inhumacions i exhumacions a que es refereix la resolució de la Direcció General 

de Sanitat de 13 de juliol de 1976 (Boletín Oficial del Estado de 28 de juliol) i 

l’article 74  d’aquest Reglament. 

Les condicions i requisits tècnics i sanitaris per a la prestació de serveis funeraris en 

el terme municipal de Manresa es regulen pel Decret 297/1997,de 25 de novembre, 

que aprovà el Reglament de policia sanitària mortuòria, per  aquest Reglament, pel 

text refós de l’Ordenança Reguladora dels Serveis Funeraris en el municipi de 

Manresa, per les ordenances fiscals que siguin aplicables i per la normativa de rang 

superior sobre la matèria. 

 

Correspon  a les empreses de serveis funeraris amb la corresponent autorització 

municipal, obtinguda de conformitat amb les previsions del text refós de la vigent 

ordenança municipal reguladora dels serveis funeraris, així com  a les habilitades 

per a la prestació de servei de transport de  cadàvers en qualsevol municipi del 

territori espanyol, la prestació dels treballs propis del servei. 

 

Aquests comprendran a grans trets la realització de tots els actes tràmits i 

diligències que siguin pertinents des de que es produeixi la defunció, fins al dipòsit 

del cadàver al peu  de la tomba o al crematori definits com serveis de prestació 

obligatòria a l’article 6 de l’Ordenança reguladora dels serveis funeraris, sens 

perjudici que puguin abastar alhora, qualsevol altre de caràcter sumptuari que els 

interessats vulguin concertar de forma complementària. 

 

Article 6è. Definicions. En aplicació  d’aquest reglament s’ entendrà per Cadàver: 

cos humà durant els cinc anys següents a la mort real. Aquest termini es computa 

des de la data i l'hora de la mort que figura en la inscripció de la defunció en el 

Registre Civil.  

Restes cadavèriques, restes mortals, despulles mortals: allò que queda del cos 

humà després del procés de destrucció de la matèria orgànica, un cop 

transcorreguts cinc anys des de la mort. 

Restes humanes: parts d’un cos humà procedents d’avortaments, mutilacions i 

intervencions quirúrgiques, com també les criatures abortives. 

Putrefacció: procés que condueix a la transformació de la matèria orgànica 

mitjançant l'atac al cadàver per microorganismes i fauna complementària auxiliar.  

Pràctica sanitària sobre un cadàver o restes cadavèriques: qualsevol tipus de 

manipulació que es realitzi sobre els mateixos, llevat de les destinades a l'obtenció 

de peces anatòmiques i teixits per a trasplantaments.  

Tanatopràxia: mètodes tècnics destinats a la conservació i l'adequació del cadàver.  

Tenen aquesta consideració els mètodes següents:  

a) Refrigeració: mètode que, mentre actua, alenteix el procés de putrefacció 

del cadàver per mitjà del descens artificial de la temperatura. 

b) Congelació: mètode de conservació del cadàver per mitjà de la hipotèrmia.  



  

c) Conservació transitòria: mètode que, mitjançant l'aplicació de substàncies 

químiques, retarda el procés de putrefacció.  

d) Embalsamament: mètode que impedeix l'aparició de fenòmens de 

putrefacció. 

a) Incineració: destrucció de cadàvers, de restes humanes i de restes 

cadavèriques fins a la seva reducció a cendres. 

Serveis funeraris: tots aquells la prestació dels quals ve determinada per la mort 

d'una persona i la consegüent inhumació o incineració del cadàver. 

Empresa funerària: persona física o jurídica que presta l’activitat de serveis 

funeraris sota qualsevol forma de gestió admesa en dret, i es responsabilitza de la 

tramitació dels actes que estableix la normativa en vigor des què es produeix l’òbit 

fins a la seva destinació final. 

Fèretre i caixa de restes: caixa per dipositar el cadàver i les restes cadavèriques, 

respectivament, que s'ajusta a les condicions tècniques previstes del Reglament de 

policia sanitària mortuòria.  

Conducció: transport del cadàver o de les restes cadavèriques, des del domicili 

mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins al lloc d'inhumació o 

incineració, sempre que ambdós llocs estiguin dins l'àmbit territorial de Catalunya.  

Trasllat: transport del cadàver o de les restes cadavèriques des del domicili 

mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins al lloc d'inhumació o 

incineració, quan un d'ambdós llocs estigui fora del territori de Catalunya.  

Sales de vetlles. Instal·lacions dividides en: Una dependència per a l'acolliment de 

la família i el públic en general,  sala d'exposició del cadàver, degudament 

refrigerada i sala destinada a la realització de pràctiques sanitàries sobre cadàvers.   

Dipòsit de cadàvers: sala o dependència, annexa generalment a un centre 

hospitalari, cementiri o empresa funerària, de dipòsit temporal de cadàvers.  

Sepultura: construcció funerària o recinte que, amb la inversió dels recursos públics 

de l’Ajuntament, o per la promoció d’un particular, en el cas de sepultures de 

construcció particular, s’adeqüen al Reglament de policia sanitària mortuòria i 

normativa aplicable, i són  aptes  per a la inhumació de cadàvers humans, restes 

humanes, restes cadavèriques, o les cendres que en resultin. (S'inclouen, per tant, 

en aquest concepte els nínxols, panteons, capelles, hipogeus, columbaris, urnes 

cineràries, fossa comuna-ossera general, sepultures del cementiri musulmà...)  

Sepultura de construcció municipal o pública : nínxol, nínxol doble, columbari, urna 

cinerària, sepultura del cementiri musulmà, fossa comuna-ossera general. 

 

TÍTOL SEGON 

ORDRE I GOVERN INTERIOR DEL CEMENTIRI 

Article 7è. Obertura i tancament del cementiri. La persona que ostenti la 

condició d’encarregat/da o en qui es delegui, serà responsable de l’obertura i 

tancament de les portes i la guarda de les claus del cementiri.  

L’Ajuntament vetllarà perquè a l’entrada de la instal·lació hi figuri un rètol indicatiu 

del règim horari vigent. 

Article 8è. Horari.  Els horaris d’inhumacions, d’obertura al públic del recinte i 

altres serveis són els que es determinen a continuació en aquest reglament, tenint 

en compte que aquest règim   podrà ésser objecte d’actualització  o modificació 

periòdica mitjançant resolució de l’alcaldia o els seus delegats.   

  

El règim horari ordinari d’obertura al públic del Cementiri és el següent:  

 

De dilluns a dissabte, de 9.00 a 18.00 hores; diumenges i festius, de 9.00 a 14.00 

hores. L’horari especial, entre els dies 1 de juliol i 15 de setembre, és el següent : 

tots els dies, de 9.00 a 14.00 hores. En tots aquests casos,  30 minuts abans de 

l’hora de tancament, es restringirà l’accés d’entrada a l’equipament públic. 

 



  

Els règims horaris per a inhumacions són els següents: 

Ordinari, de dilluns a dissabte, de 10.00 a 14.00 hores; i extraordinari, diumenges i 

festius, de 10.00 a 14.00 hores. Els enterraments en aquest darrer règim horari 

hom entendrà que es practiquen per evitar excedir les 48 hores següents a la 

defunció i, d’aquesta manera, no haver d’aplicar cap tècnica de conservació sobre el 

cadàver. 

 

Respecte els serveis de conducció de cadàvers, trasllat de restes cadavèriques i de 

cendres:  

En tots els casos possibles, de dilluns a divendres, 8.00 a 9.00 hores. La tipologia 

d’aquest tipus de servei pot ser, entre altres: 

 

a) exhumació-reinhumació en el mateix cementiri de Manresa,  

b)  reinhumació al cementiri procedents d’un altre municipi i  

          exhumació cap a un altre cementiri. 

Aquesta mena de serveis no es duran a terme, però, entre els dies 1 de juliol i 15 

de setembre.  

   

Llevat dels ingressos de cadàvers que siguin conduïts en servei especial 

extraordinari, no se n’admetrà cap fora de les hores assenyalades per a l’obertura 

del Cementiri al públic. 

 

Article 9è. Prohibició d’activitats durant la nit. Durant la nit queda 

expressament prohibit  dur a terme enterraments i realitzar qualsevol classe de 

treballs dins del recinte del cementiri, llevat dels casos excepcionals degudament 

justificats i autoritzats per l’Ajuntament. 

 

Article 10è. Comportament dels visitants. Els visitants del cementiri s’hauran 

de comportar amb el respecte adequat dins del recinte i amb les instal·lacions que 

conté. Especialment no es permetrà  cap acte que, directament o indirectament, en 

suposi profanació. En el cas que es produís se’n donarà compte a l’autoritat 

competent per a la sanció procedent. 

 

Article 11è. Prohibició d’entrada d’animals i vehicles. No es permetrà l’accés 

de vehicles a l’interior del recinte del Cementiri, llevat dels vehicles municipals de 

serveis, els de les empreses funeràries autoritzades per la prestació del  servei de 

transport de cadàvers en qualsevol municipi del territori espanyol, i els de les 

empreses constructores o de manteniments que transportin materials per a 

utilitzar-los al propi Cementiri, sempre que els conductors vagin proveïts de les 

corresponents llicències i autoritzacions. 

 

Excepcionalment, amb motiu d’un sepeli, l’encarregat de l’equipament públic 

autoritzarà l’accés del vehicle particular que transporti una persona discapacitada. 

 

En tots els casos,  els propietaris dels  mitjans de transport esmentats, seran 

responsables dels desperfectes produïts a les vies o instal·lacions del cementiri i 

estaran obligats a la immediata reparació o, si s’escau, la indemnització  dels danys 

causats; absent el propietari, la mateixa responsabilitat podrà ésser 

immediatament exigida al conductor del vehicle que hagi causat els danys. 

 

El recolliment i el bon ordre que ha d’imperar al cementiri, fa que no es pugui 

permetre l’accés de cap classe d’animal a les seves instal·lacions, llevat dels gossos 

pigall. 

 

Article 12è. Execució d’obres particulars. Prèviament a l’inici de la construcció 

d’una obra particular dins del recinte del cementiri que gaudeixi de llicència 

urbanística, el promotor ho comunicarà a l’Ajuntament. 



  

En la realització d’obres particulars es tindrà cura especial en no produir 

desperfectes en les diferents instal·lacions existents. La reparació dels danys 

causats anirà a càrrec del titular de la llicència.  

Article 13è. Conservació d’elements accessoris.  Anirà a càrrec dels titulars 

dels drets funeraris la neteja, conservació i manteniment dels elements accessoris 

que instal·lin en les sepultures. 

Acabada la neteja de qualsevol sepultura,  les restes de flors o altres objectes 

inservibles s’hauran de dipositar als llocs designats. 

Article 14è. Conservació i neteja general.  Els òrgans municipals competents 

tindran cura dels treballs de conservació i neteja generals del Cementiri. A tals 

efectes, l’Ajuntament pot exercir la potestat tributària que correspongui. 

L’Ajuntament no realitzarà la conservació ni el manteniment de les edificacions i 

instal·lacions del Cementiri executades per particulars. 

  

En cas que els titulars de les sepultures incompleixin el deure de neteja i 

conservació dels seus bens privatius, i quan es pugui apreciar estat de 

deteriorament, els serveis municipals requeriran del seu compliment al titular 

afectat, i si aquest no ho realitza en el termini assenyalat, l’Ajuntament podrà 

realitzar-lo de forma subsidiària amb càrrec al titular del dret funerari, sense 

perjudici del que es preveu en aquest Reglament pel que fa a la caducitat del dret i 

al règim d’infraccions i sancions. 

Article 15è. Responsabilitat per danys. Els titulars dels drets funeraris seran 

responsables dels danys i desperfectes que com a conseqüència de la seva acció 

puguin causar en les construccions del Cementiri, així com en els elements 

accessoris de les sepultures contigües. 

 

Article 16è. Exoneració de responsabilitats de l’Ajuntament.  L’Ajuntament 

no assumirà responsabilitats per robatoris, furts o desperfectes que tercers puguin 

ocasionar o escometre en les sepultures i objectes que es col·loquin per particulars 

en el Cementiri. 

 

Així mateix, ni l’Ajuntament ni el personal del Cementiri es faran responsables del 

trencament  en el moment de l’obertura d’una sepultura de les làpides, lloses, 

costats, vidres o altres elements ornamentals, col·locades per particulars, llevat 

negligència. 

 

Article 17è. Prohibició de venda ambulant. No s’autoritzarà la venda ambulant 

a l’interior del Cementiri, ni es concediran parades ni autoritzacions per al comerç o 

propaganda encara que siguin objectes adequats a la seva decoració i 

ornamentació. Qualsevol activitat comercial relacionada amb l’activitat pròpia del 

recinte funerari requerirà de l’autorització pertinent i es desenvoluparà sempre fora 

del mateix recinte. 

 

Article 18è. Obtenció d’imatges del Cementiri. L’obtenció de fotografies, 

dibuixos, pintures i altres de les sepultures, així com filmacions de les mateixes o 

de vistes generals o parcials del Cementiri, llevat de tenir finalitats estrictament 

personals, requerirà una autorització especial de l’Ajuntament i el pagament, en el 

seu cas, dels drets i taxes corresponents.  

   

 

TÍTOL TERCER 

 

INSTAL·LACIONS, DEPENDÈNCIES I SERVEIS DEL CEMENTIRI 

 

Article 19è. Instal·lacions generals. Són instal·lacions, dependències i serveis 

del cementiri aquelles existents en el moment present o futur que tinguin les 



  

característiques i funcions pròpies del servei així com els requisits del Decret 

297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària 

Mortuòria i resta de normativa vigent en la matèria.  

 

Així, al cementiri hi ha un dipòsit públic de cadàvers amb dos departaments per 

separar els finats per malaltia comú, dels que ho han estat per malaltia infecciosa. 

La permanència d’un cadàver al dipòsit cessarà quan s’ apreciïn signes de 

descomposició. 

 

Al mateix cementiri hi ha previst també un departament per a la realització de les 

autòpsies ordenades per l’Autoritat judicial i per realitzar les operacions 

d’exhumació i trasllat de cadàvers que ho necessitin.  

 

Es preveu així mateix l’habilitació d’una zona o recinte per a la col·locació dels 

estoigs de cendres mortuòries, procedents de la incineració de cadàvers. 

 

Als particulars no els és permesa l’estada permanent al dipòsit de cadàvers, mentre 

aquests hi siguin guardats. En aquest sentit s’ hi autoritzaran les visites sota règim 

temporal limitat. 

 

Article 20è. Ossera. El servei de cementiri disposa d’un indret destinat a ossera 

general per recollir les restes resultants de la neteja i desallotjament de nínxols i 

sepultures. En cap cas es podran reclamar les restes una vegada dipositades a 

l’ossera. 

 

Article 21è. Sala d’autòpsies. El servei de cementiri disposarà d’una sala 

d’autòpsies independent, d’acord amb allò que es determina al Reglament de Policia 

Sanitària mortuòria. 

 

Article 22è. Cambra frigorífica o refrigeradora. El servei de cementiri disposa 

d’una cambra frigorífica o refrigeradora per a la conservació dels cadàvers fins el 

moment de la seva inhumació. 

 

Article 23è. Crematori. El servei de cementiri disposa d’un forn crematori 

destinat a la destrucció de robes i tots aquells objectes que no siguin restes 

humanes, procedents de l’evacuació i neteja de sepultures. 

 

Article 24è. Magatzem. L’Ajuntament té habilitat dins les instal·lacions del 

cementiri un espai per guardar els materials i estris necessaris per a realitzar els 

treballs de funcionament i manteniment del servei. 

 

Article 25è. Altres instal·lacions. La instal·lació del cementiri municipal disposa 

de lavabos per al públic i personal propi del Cementiri. 

 

El cementiri municipal podrà disposar d’espais on s’ofereixin serveis municipals 

complementaris als funeraris, com poden ser (venda de flors, làpides, recordatoris, 

etc.) 

 

 

TÍTOL QUART 

 

INHUMACIONS, EXHUMACIONS I  TRASLLATS 

 

CAPÍTOL I - Disposicions generals 

 

Article 26è. Normativa aplicable. Les inhumacions i exhumacions o les 

conduccions i trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les disposicions de 

caràcter higiènico-sanitàries vigents.  

 



  

Els cadàvers podran ser inhumats en qualsevol classe de sepultura autoritzada per 

l’Ajuntament. 

 

Article 27è. Autorització. Tota inhumació i exhumació, conducció o trasllat 

requerirà l’autorització prèvia de l’autoritat competent. 

No es podrà donar destinació final a cap cadàver abans del transcurs de 24 hores 

des de la defunció, llevat del que s’estableix a l’article 11 del Decret 297/97. 

Si per la ràpida putrefacció o descomposició, el perill de contagi, les insuficiències 

higièniques o qualsevol altre similar, es realitzés la cerimònia de conducció abans 

de transcórrer aquell termini, el cadàver quedarà en el dipòsit del cementiri fins que 

la seva inhumació sigui procedent. 

  

 

CAPÍTOL II - De les inhumacions 

 

Article 28è. Enterraments fora del Cementiri. Els enterraments que es facin 

fora del Cementiri, a més de l’autorització municipal, requeriran la de la Direcció 

General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Salut de la Generalitat de 

Catalunya o organisme que tingui encomanades aquestes funcions així com 

l’adopció de les condicions higiènico-sanitàries fixades per la normativa aplicable i 

les imposades per l’Ajuntament. 

 

Article 29è. Dret d’ús de la sepultura. El dret del titular a l’ús exclusiu de la 

sepultura en la forma prevista en aquest Reglament serà garantit per l’Ajuntament. 

El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o estranys, 

s’entendrà deferit vàlidament pel sol fet de la presentació del títol sempre que no 

existeixi denúncia escrita de sostracció, retenció indeguda o pèrdua, presentada al 

Registre de l’Ajuntament amb vuit dies d’antelació. 

 

Article 30è. Titularitat d’una comunitat. Quan l’expedició del títol del dret 

funerari sigui a nom d’una comunitat o ens similar, s’exigirà la certificació expedida 

per la direcció d’aquella, en la qual s’acrediti que el cadàver correspon a un 

membre de la comunitat o a un dels seus acollits. 

 

Article 31è. Sol·licitud d’inhumació. En tota petició d’inhumació caldrà la 

presentació dels següents documents: 

 

a) Títol del dret funerari o sol·licitud de concessió de drets funeraris. 

b) Llicència d’enterrament. 

c) Autorització judicial - en els casos distints de la mort natural-, que es lliurarà en 

el moment de la inhumació.  

d) Petició, si s’escau, d’obertura de la sepultura per procedir a la reducció de 

 restes, en el moment de la inhumació. 

e) Acreditació del pagament de les taxes corresponents. 

 

En el moment de presentar el títol s’identificarà la persona a nom de la qual 

s’hagués estès el títol. 

 

Si aquesta resultés haver mort, o no es pogués identificar, s’autoritzarà la 

inhumació i  un cop efectuada es requerirà als posseïdors perquè instin el traspàs a 

favor de qui en tingui dret. Igual tràmit se seguirà quan es tracti d’enterrament del 

titular. 

 

Article 32è. Inhumació sense títol. Únicament es podrà autoritzar la inhumació 

sense títol en el casos següents: 

 

a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua de títol. Cas d’existir 

diversos titulars quan ho demani un dels co-titulars. 

 



  

b) Quan s’hagi d’inhumar el cadàver del propi titular. En aquest cas, la inhumació 

s’autoritzarà a requeriment de qualsevol persona que comparegui, sigui o no 

familiar. 

 

c) En cas d’haver finat el titular, quan existeixi conformitat de beneficiari designat, 

o de la majoria dels que puguin tenir dret a succeir en el dret funerari. 

 

Article 33è. Reducció de despulles. Quan tingui lloc la inhumació en una 

sepultura que contingui altres cadàvers o restes, s’efectuarà prèviament la reducció 

de les despulles dipositades en el nínxol. 

 

Només a petició expressa del titular aquesta operació tindrà lloc en l’acte 

d’inhumació, i en aquest cas serà presenciada pel titular, si ho desitja, i sempre que 

les disponibilitats del servei ho permetin. 

 

Article 34è. Inhumacions successives. El nombre d’inhumacions successives a 

cada nínxol o sepultura no serà limitat per altra causa que la  seva capacitat 

respectiva, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de les 

anteriorment efectuades, llevat que el titular del dret funerari, en establir-se el dret 

o en qualsevol moment posterior, el limiti voluntàriament i expressa, en forma 

fefaent, respecte al nombre o relació closa o excloent de persones, els cadàvers de 

les quals hi puguin ser inhumats. En cap cas s’admetran limitacions que inhabilitin 

absolutament inhumacions posteriors. 

 

No es podrà obrir cap sepultura fins dos anys després de la darrera inhumació; en 

el supòsit que la mort s'hagués produït per malaltia contagiosa o infecciosa aquest 

termini mínim serà de cinc anys. 

 

S'exceptuen en tot cas les sepultures que continguin cadàvers embalsamats o que 

s'embalsamin per ser traslladats i els panteons o sepultures a l'interior de les quals 

hi hagi nínxols en què es tanquin hermèticament els cadàvers. 

En els casos en què sigui simultània la petició de la concessió de dret funerari amb 

la d’inhumació, els resoldrà l 'Alcaldia, sense perjudici que posteriorment la Junta 

de govern local concedeixi el dret funerari sobre el nínxol concret en què es tracti. 

 

Article 35è. Inhumacions de beneficència i inhumacions judicials. 

L’Ajuntament garantirà la inhumació de cadàvers de persones quan la persona 

difunta i l’entorn familiar i convivencial estigui mancat absolutament de mitjans 

econòmics per sufragar les despeses derivades del sepeli o bé derivi de manament 

judicial. La insolvència haurà d’acreditar-se davant els serveis socials municipals. 

 

Aquestes sepultures seran sempre nínxols, no podran ser objecte de concessió i la 

seva utilització no reportarà cap dret.  

 

A la fi del termini legal, s’oferirà a l’entorn familiar i convivencial l’adquisició d’una 

sepultura i, en cas contrari, les restes seran traslladades a la ossera general llevat 

que es tracti d’una inhumació ordenada judicialment, en quin cas s’atendrà a les 

indicacions de la corresponent instància judicial. 

 

 

CAPÍTOL III - De les exhumacions i trasllats 

 

Article 36è. Trasllat a un altre cementiri. L’exhumació d’un cadàver  o de les 

restes per a la seva inhumació en un altre cementiri, necessitarà la sol·licitud del 

titular del nínxol, ossera o mausoleu de què es tracti i el transcurs dels terminis 

assenyalats en aquest Reglament o altres de general aplicació, des de l’última 

inhumació. 

 



  

Es competència de la Generalitat de Catalunya autoritzar aquesta conducció o 

trasllat cap a un altre cementiri. 

 

Article 37è. Trasllat dins del cementiri. Si la reinhumació s’hagués d’efectuar 

en un altre sepultura del mateix cementiri es necessitarà la conformitat dels titulars 

d’ambdues sepultures. 

 

Article 38è. Exhumació a instància de l’autoritat judicial.  Quan l’autoritat 

judicial o sanitària requereixi l’exhumació d’un cadàver caldrà  la presència del 

titular sanitari  o judicial competent en ordre legal. 

 

Article 39è. Trasllat per obres.  En cas que fos necessari el trasllat de restes per 

obres de reparació en sepultures o per motius d’obres de caràcter general al 

cementiri, l’Ajuntament ho comunicarà a les persones titulars afectades. En el cas 

que les persones esmentades tinguin domicili desconegut o estiguin enterrades a la 

sepultura sense haver fet l’oportú canvi de titularitat, la comunicació s’ efectuarà 

mitjançant publicació d’edictes al BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 

concedint un termini de 15 dies hàbils per tal que les persones interessades puguin 

fer les al·legacions que considerin convenients. Aquest termini podrà ésser escurçat 

en 7 dies, en cas d’urgència sobrevinguda degudament acreditada en l’expedient i, 

pel cas d’afectació a la salut pública degudament justificada, es podrà procedir de 

manera immediata. 

 

Sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumacions, el trasllat es 

farà a sepultures de caràcter provisional, i un cop acabades les obres es retornaran 

a les primitives sepultures.  

 

Si no es pogués fer el trasllat a la sepultura originària, ja sigui per l’impossibilitat de 

la reparació o qualsevol altre motiu, l’ajuntament facilitarà un altre nínxol de 

característiques similars i amb les mateixes condicions concessionals. 

 

Aquests trasllats no generaran despeses per a les persones titulars. 

 

Article 40è. Transmissió prèvia del títol. Quan interessi el trasllat d’un cadàver 

o restes dipositades en sepultura, el dret funerari de la qual estigui a nom de 

persona difunta, s’exigirà prèviament la transmissió a favor del nou titular. 

 

Article 41è. Excepció del termini previ a l’exhumació. S’exceptuen del requisit 

de termini les exhumacions següents: 

 

 a) Les decretades per resolució judicial,  que es duran a efecte en virtut del 

manament corresponent. 

b) Les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o ho hagin de rebre 

l’aplicació d’aquest tractament en el moment de l’exhumació. 

 

 

TÍTOL CINQUÈ 

 

DRETS FUNERARIS 

 

CAPÍTOL I - Disposicions generals. Règim d’accés del ciutadà/na al dret 

funerari. 

 

Article 42è. Dret funerari.   

 

1.- La concessió del dret funerari es classifica en : 

 

a) Concessió regular, per un període de 25 anys, prorrogables per un altre 

període de 25 anys. 



  

b) Concessió limitada, per un període de 5 anys, prorrogables per successius 

períodes de 5 anys. 

 

2.- La concessió regular del dret funerari sobre parcel·les, nínxols i altres 

sepultures, comporta l’autorització del seu ús durant 25 anys, per al dipòsit de 

cadàvers o restes d’aquests, i s’adquireix mitjançant l’acord municipal d’adjudicació 

i  el pagament de la taxa o cànon que en cada cas fixi l’ordenança fiscal, amb 

subjecció a les obligacions i deures que s’estableixen en el present Reglament. 

 

Les concessions regulars de 25 anys són prorrogables per un únic termini addicional 

d’igual duració. Transcorregut el termini de la concessió i, en el seu cas, de la 

pròrroga, l’Ajuntament recuperarà la lliure disposició del dret sobre la sepultura i 

els restes existents es traslladaran a l’ossera general. 

 

3.-  Les concessions limitades del dret funerari per un període de 5 anys només es 

podran constituir pels motius següents : 

a) la inhumació d’un cadàver, o el dipòsit de cendres, consecutius  a la 

defunció. 

b) La inhumació de restes humanes i de restes cadavèriques procedents d’un 

altre cementiri. 

c) Quan s’hagin declarat caducats els drets funeraris, i el mateix titular o els 

hereus del titular difunt, sol·licitin una nova concessió, dins dels 6 mesos 

següents a l’acord de caducitat, i abans de que s’hagi realitzat el trasllat dels 

restes a l’ossera general.  

 

Les concessions limitades dels drets funeraris per 5 anys podran prorrogar-se per 

períodes addicionals de 5 anys, fins a un màxim de 50 anys. 

 

4.- L’adjudicació i assignació de sepultures es realitzarà d’acord amb els criteris 

següents : 

a) Les sepultures en règim de concessió regular s’assignaran  d’acord amb el 

que estableixin les bases reguladores de la convocatòria pública. 

b) Les sepultures en règim de concessió limitada s’assignaran per personal 

responsable del cementiri o dels serveis funeraris, prèvia consulta a la 

família del difunt,  seguint els criteris i l’ordre  que anualment i mitjançant 

resolució acordi l’òrgan municipal competent. 

 

5.- Les pròrrogues de les concessions de drets funeraris, siguin regulars o 

limitades,   es realitzaran d’acord amb el procediment següent :  

a) L’Ajuntament notificarà a la persona interessada, amb una antelació mínima 

d’un mes, el termini del venciment del dret, interessant la presentació de la 

corresponent sol·licitud de pròrroga, en cas d’interessar aquesta. 

b) La persona interessada haurà de sol·licitar la pròrroga i satisfer  el cànon o 

taxa que preveuen les ordenances fiscals, dins dels terminis concedits. 

c) Un cop satisfeta la taxa, l’òrgan municipal competent  acordarà la pròrroga.  

 

Article 43è. Promoció i domini del dret funerari. La titularitat dominical dels 

drets funeraris correspon exclusivament a l’Ajuntament. 

 

L’Ajuntament atorgarà el dret funerari en funció de les possibilitats d’ocupació que 

hi ha al Cementiri. En el cas de les concessions regulars s’ obriran regularment 

terminis d’adquisició sota convocatòria pública. 

 

L’exercici del dret funerari queda subjecte a les facultats i obligacions establertes en 

aquest Reglament i al títol de concessió. 

 

 

 

 



  

CAPÍTOL II - De les titularitats i concessions 

 

Article 44è. Títol.  El dret funerari sobre nínxols, altres sepultures, osseres i 

terrenys adquirits pels particulars  per a la construcció de mausoleus es garantirà 

mitjançant la seva inscripció al llibre registre públic de l’Ajuntament, i per 

l’expedició d’un títol nominatiu. 

 

Quan es tracti de sepultures de construcció particular el títol serà expedit a partir 

de l’alta d’edificació. 

 

El títol del dret funerari contindrà les següents dades: 

 

a) Identificació de la sepultura. 

b) Data de reconeixement de la concessió de titularitat i caràcter del mateix, el 

seu venciment i successives renovacions. 

c) Noms, cognoms i  DNI del titular actual. 

d) Nom i cognoms de les persones, els cadàvers o restes cadavèriques de les 

quals romanguin a les sepultures. 

e) Nom, cognoms i DNI del beneficiari. 

 

Article 45è. Deteriorament, sostracció o pèrdua del títol.  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. 

 

En cas de sostracció, retenció indeguda o pèrdua d’un títol s’expedirà un duplicat 

prèvia la sol·licitud de l’interessat i exposició pública o audiència als interessats, en 

cas de conèixer-se. 

 

Les errades en les dades personals o d’altre tipus que s’adverteixin als títols 

funeraris es corregiran a instància del seu titular,  prèvia la seva justificació i 

comprovació. 

 

Article 46è. Expedició de nou títol. La denúncia de sostracció, retenció indeguda 

o pèrdua de títol funerari i sol·licitud d’expedició de duplicat s’efectuarà per escrit al 

Registre general de l’Ajuntament i donarà lloc a la incoació d’expedient declaratiu 

d’anul·lació de títol i expedició d’un duplicat que el substitueixi, prèvia publicació al 

BUTLLETÍ OFICIAL de la província i en un dels diaris de major circulació, perquè en 

el termini de quinze dies els que ostentin legítim dret puguin oposar-s’hi. 

 

Article 47è Tributs. El gaudiment d’un dret funerari i de les seves transmissions 

durà implícit el pagament de la taxa o exacció corresponent, de conformitat amb les 

disposicions establertes a les ordenances fiscals municipals relatives a aquesta 

matèria. 

 

Article 48è. Suspensió d’operacions. Durant la tramitació d’un expedient de 

transmissió o de duplicat de títol serà discrecional per part de l’Ajuntament la 

suspensió de les operacions en la sepultura, ateses les circumstàncies de cada cas, 

suspensió que s’ aixecarà  en expedir-se el nou títol. 

 

Malgrat la suspensió decretada es podran autoritzar les operacions de caràcter 

urgent, deixant-ne constància a l’expedient. 

 

Article 49è. Titulars dels drets funeraris. El dret funerari es registrarà: 

 

a) A títol individual, que serà el del propi peticionari. 

b) A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts 

com a tals per l’Administració,  per a ús exclusiu dels seus membres i dels asilats i 

acollits. 



  

c) A nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constituïdes, per a ús 

exclusiu dels seus membres o empleats. 

d) Conjuntament a favor de dues persones amb llaços afectius que demostrin una 

situació de convivència mínima de 2 anys. 

 

Article 50è. Prohibició de titularitat. En cap cas no podrà registrar-se el dret 

funerari a nom de Societats d’Assegurances, de Previsió o qualsevol altre similar 

que, exclusivament o com a compliment d’altres riscos, garanteixin  als seus afiliats 

el dret a nínxols o sepultures per al dia del seu òbit. 

 

Tant sols podran obligar-se a proporcionar a l’assegurat el capital necessari per 

obtenir-la.  

 

Article 51è. Concessió de noves sepultures.   Abans de concedir un nou nínxol, 

es comprovarà si a través dels registres o altres mitjans de prova el cadàver a 

inhumar és titular, ell o alguns dels seus ascendents o descendents amb els que 

convisqui, d’una altre sepultura.  

 

Si la posseeixen i l’última utilització és de data superior a cinc anys no s’atorgarà 

una nova sepultura llevat que, per les circumstàncies previstes a l’article 34, les 

limitacions inhabilitin inhumacions posteriors. 

 

Article 52è. Caducitat del termini.  Expirat el termini o caducada la concessió de 

dret funerari sense haver sol·licitat la pròrroga es requerirà al titular, al domicili que 

consti al Llibre  Registre de Sepultures, per tal que procedeixi a sol·licitar una nova 

concessió o bé al trasllat de les restes a altres sepultures ,osseres o a la fosa 

comuna. 

 

El mateix procediment se seguirà quan s’acompleixi el termini o caduqui la 

concessió d’ús sobre sepultures de construcció particular. Les construccions 

realitzades revertiran a l’Ajuntament. 

 

Article 53è. Impossibilitat d’inhumació. En els casos d’impossibilitat 

d’inhumació d’un cadàver en un nínxol o sepultura en concessió, a causa de no 

haver transcorregut el  període mínim de dos anys o de cinc des del darrer 

enterrament que s’hagi efectuat, l’Ajuntament facilitarà dins el mateix cementiri un 

nínxol de concessió “provisional”, pel temps indispensable fins que sigui possible el 

trasllat del cadàver a la sepultura on ordinàriament s’hauria inhumat en el cas de 

no existir l’esmentat impediment. El cost del trasllat serà a càrrec de l’interessat. 

 

Transcorregut el termini indicat i sense causes que justifiquin la pròrroga, es 

traslladarà d’ofici el cadàver o despulles al primer nínxol o sepultura, el cost del 

trasllat anirà a  càrrec de l’interessat.  

 

Notificat al titular l’acabament del dret funerari i transcorregut el termini de tres 

mesos, sense que hagi optat  pel trasllat de les restes a osseres especials o a la 

comuna o bé hagi sol·licitat una pròrroga en el cas que li correspongui, els serveis 

del  Cementiri procediran, d’ofici, al trasllat de les restes a l’ossera comuna. 

 

Article 54è. De les osseres individuals. Les osseres individuals concedides a 

particulars posseïdors del dret funerari sobre algun nínxol o sepultura es 

consideraran com a part integrant de les mateixes. 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTOL III - De les transmissions dels drets funeraris 

 

 

Secció 1ª - Disposicions generals 

 

Article 55è. Transmissions successives. Les successives transmissions d’un dret 

funerari no alteraran la duració del termini de la concessió atorgada, ni el de les 

seves pròrrogues. 

 

La transmissió, rectificació, modificació alteració del dret funerari, serà declarada a 

sol·licitud de l’interessat o d’ofici en expedient administratiu, en el qual es 

practicarà la prova i s’aportarà la documentació necessària per justificar els seus 

extrems i el títol del dret funerari, excepte en el cas de pèrdua. 

 

Article 56è. Nomenament de beneficiari. En els drets funeraris adquirits no de 

més d’una persona, en cas de mort d’un d’ells, el supervivent s’entendrà que  

acreix automàticament en la part de titularitat del difunt. La persona supervivent, 

podrà nomenar un nou beneficiari, si no ho haguessin fet conjuntament amb 

anterioritat per a després de l’òbit d’ambdós. 

 

El titular del dret funerari haurà de designar, en el moment de la seva adquisició, 

un únic beneficiari del nínxol, ossera o mausoleu per a després de la seva mort. 

Amb aquesta  finalitat compareixerà davant l’Ajuntament i subscriurà l’oportuna 

acta que contindrà les dades de la sepultura, nom, cognoms, D.N.I., domicili del 

beneficiari i data del document. A la mateixa acta també podrà designar un 

beneficiari substitut per al cas de premoriència d’aquell. Podrà substituir-se la 

compareixença amb un document notarial. 

 

S’entendrà que no existeix beneficiari quan el que hagués estat designat com a tal 

hagués finat amb anterioritat al titular. En el supòsit d’haver ocorregut l’òbit del 

beneficiari amb posterioritat, el seu dret ja adquirit es diferirà a favor dels seus 

hereus o descendents. 

 

El beneficiari es podrà variar tantes vegades com vulgui el titular, essent vàlida la 

darrera designació efectuada davant l'Ajuntament. 

 

Article 57è. Renúncia.   El titular pot renunciar per escrit al dret funerari i en 

qualsevol moment. En aquest cas, el dret reverteix novament a favor de 

l’Ajuntament. 

 

 

Secció 2ª - Transmissió del dret funerari entre persones vives 

 

Article  58è. Cessió entre persones vives.   S’estimarà vàlida la cessió a títol 

gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes entre persones vives  a favor de 

parents del titular en línia directa i en la  col·lateral fins al quart grau, ambdues per 

consanguinitat i fins el segon grau per afinitat i de persones amb les que hi hagi 

una situació de convivència  mínima de 2 anys amb llaços afectius.  

 

També s’ estimarà vàlida la transmissió a favor d’Hospitals i Entitats benèfiques 

amb personalitat jurídica segons les Lleis. 

 

La cessió a títol gratuït entre estranys, tan sols s'autoritzarà quan es tracti de 

sepultures de construcció particular i en les quals no existeixi cap resta. 

 

La permuta de drets funeraris de tota mena, i el traspàs a títol onerós de qualsevol 

classe de sepultures queden prohibits 

 

 



  

 

 

Secció 3ª - Transmissió del dret funerari per causa de mort 

 

Article 59è. Transmissió per causa de mort.  A la defunció del titular del dret 

funerari el beneficiari designat, els hereus testamentaris o aquells a qui 

correspongui “ab intestato”, hauran de sol·licitar la transmissió del dret funerari al 

seu favor, compareixent davant l’Ajuntament en el termini màxim d’un any, amb el 

títol corresponent i els altres documents justificatius per procedir a la transmissió. 

Transcorregut el termini d’un any de l’òbit del titular del dret funerari sense haver-

ne sol·licitat la transmissió s’entendran caducats els drets de transmissió, i no es 

concediran llicències d’obres ni s’autoritzarà l’exhumació per al trasllat de restes. 

D’aquesta obligació se’n farà comunicació a aquelles persones que, per la 

informació que obri als expedients municipals, hi puguin tenir dret i quan la 

comunicació amb els hereus o legitimaris es faci a traves d’edictes, per no haver 

estat possible acreditar de forma fefaent la pràctica de la corresponent notificació, 

el termini podrà ésser objecte d’ampliació. 

 

Article 60è.- Forma.  Podran portar-se a terme les transmissions, de la forma 

següent i per aquest ordre: 

 

a.- Transmissió a favor del beneficiari designat. El beneficiari haurà d’identificar-se i 

acreditar la defunció del titular del dret de la sepultura per qualsevol dels mitjans 

admissibles en dret.  

 

S’entendrà com a beneficiari, al marge de la persona que figuri inscrita com a tal en 

el llibre registre o en el corresponent títol, a la persona que consta registrada com 

co-titular del dret funerari, segons el supòsit previst a l’article 49 d).    

 

b.- Successió testada: Quan no hi hagi beneficiari, s’hauran d’aportar certificacions 

de defunció i d’últimes voluntats del causant, amb l’últim testament, així com 

acceptació d’herència i partició de béns, si s’escau. 

 

En el cas d’aportar escriptura d’acceptació i/o partició de béns, no serà necessari 

lliurar certificat de defunció, ultimes voluntats i testament si aquesta informació ja 

consta a la pròpia escriptura. 

   

c.- Successió intestada. En el supòsit de no existir beneficiari ni acte d’última 

voluntat s’aplicaran les regles de la successió intestada. En aquest cas podrà 

acreditar-se la successió mitjançant l’aportació de l’acta notarial o l’Auto judicial de 

declaració d’hereus dels quals resulti l’hereu o hereus del causant titular de la 

concessió, així com qualsevol altre mitjà de proba admissible en dret on consti la 

seva relació i proximitat de parentesc,  

 

En els supòsits de successió testada i intestada, si hi ha varis hereus, els drets de la 

concessió, i, per tant, el títol d’aquesta serà estès a favor de només un d’ells, 

requerint-se la seva designació per la resta d’hereus. En cas de no haver-hi acord, 

s’atribuirà la titularitat al que tingui major proporció en l’herència i en el seu 

defecte a l’hereu supervivent de més edat sempre, i en el cas que aquest no 

accepti, s’ atorgarà al que segueixi per edat, i així successivament. 

 

d.- Transmissió a favor del posseïdor. Supletòriament, quan no pugui acreditar-se 

la transmissió per cap de les formes anteriors per circumstàncies degudament 

justificades en l’expedient, els posseïdors de títols sobre sepultures que figurin 

registrades a nom de persones difuntes podran sol·licitar provisionalment el traspàs 

al seu favor.  

 



  

A aquest efecte hauran d’acreditar la possessió del títol i la defunció del seu titular. 

No caldrà justificar documentalment la defunció del titular quan per raons de data 

d’expedició de títol o altre causa notòria resulti provat a judici de l’Ajuntament. 

 

Les transmissions que es realitzin a favor dels posseïdors es formalitzaran en 

expedient administratiu, previ anunci en el Butlletí oficial de la província perquè en 

el termini de quinze dies hàbils s'hi puguin oposar els qui creguin que tenen dret a 

fer-ho, sense perjudici de tercers amb millor dret i amb prohibició de tota 

exhumació posterior que no sigui del cadàver del cònjuge o dels ascendents, 

descendents o col·laterals fins al quart grau per consanguinitat o afinitat del nou 

titular o de la persona que sol·liciti l'exhumació. 

 

Els títols provisionals es convertiran automàticament en definitius quan transcorrin 

cinc anys sense cap reclamació respecte a aquests. 

 

 

CAPÍTOL IV – De la retrocessió de sepultures 

 

Article 61è.- Retrocessió.  Les sepultures en règim de concessió podran ser 

retrocedides pels seus titulars a l’Ajuntament, sempre que aquests no en tinguin la 

possessió amb caràcter provisional, abonant-se les quantitats que corresponguin en 

funció de l’aplicació de l’Ordenança fiscal. 

 

En titularitats anteriors a 1987: El titular demanarà mitjançant sol·licitud formal 

l’inici de l’expedient de retrocessió. Un cop rebuda aquesta, amb independència de 

la data d’adquisició, se l’informarà de la quantitat valorada de la sepultura que 

resultarà que no sobrepassarà mai el cost d’adquisició d’una sepultura de 

característiques similars en aplicació de l’ordenança fiscal. En cas de conformitat 

amb la valoració, demanarà la continuació de l’expedient de retrocessió i es buidarà 

la sepultura i l’Ajuntament, acceptarà la retrocessió per Resolució de l’alcaldia. 

  

 

CAPÍTOL V – De la pèrdua  o caducitat dels drets funeraris 

 

Article 62è. Pèrdua i caducitat del dret funerari.  Es podrà declarar la 

caducitat i revertirà en tal cas a l’Ajuntament el dret funerari, en els següents 

casos: 

 

a) Per l’estat ruïnós de la construcció. La declaració de tal estat i caducitat 

requerirà expedient administratiu. 

b) Per abandonament de les sepultures. S’entendrà com a tal abandonament 

quan hagi transcorregut el termini temporal aplicable  en cada moment 

d’acord amb el dret civil català que sigui vigent, en relació a la prescripció 

dels drets reals, sense que els beneficiaris o hereus hagin demanat el 

traspàs provisional o definitiu al seu favor, o quan no s’ hagi efectuat cap 

enterrament en el mateix termini i la sepultura presenti signes evidents 

d’abandonament. 

c) Per destrucció, trasllat del Cementiri o causa de força major no imputable a 

tercers ni a l’Administració. 

d) Per haver transcorregut el termini de la concessió sense que hi hagi 

pròrroga. 

e) Per impagament de qualsevol dels terminis al seu venciment. 

f) Per necessitat de satisfacció de l’interès públic. 

  

Article 63è. Tràmit de la declaració de caducitat. La declaració de caducitat 

requerirà resolució expressa, amb tràmit previ d’informació  pública i audiència als 

interessats. 

 



  

En els supòsits a), b) i f) de l’article anterior l’expedient administratiu de caducitat 

es tramitarà de la següent manera : 

 

Tramitació en el supòsit de l’article 62è a). En el cas de caducitat per l’estat ruïnós 

de la construcció particular, l’expedient contindrà la citació del titular al domicili que 

estigui registrat i en qual es concedirà un termini de trenta dies perquè els 

beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret ; si no es localitzés el 

titular la citació es faria mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i en un 

diari d’entre els de més circulació. La compareixença de qualsevol d’aquests 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 que 

els Serveis Tècnics hauran d’informar quant a les obres realitzades : si resultessin 

conformes s’arxivaria l’expedient sense més tràmits, en cas contrari es declararia la 

caducitat. En tot cas serà d’aplicació l’article 51 del Decret 297/1997, de 25 de 

novembre, que aprovà el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya. 

 

Tramitació en el supòsit de l’article 62è,b). En el supòsit d’abandonament de la 

sepultura, l’expedient contindrà la citació del titular al domicili en què estigui 

registrat i en la qual es concedirà un termini de trenta dies perquè els beneficiaris, 

hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret; si no es localitzés el titular la citació 

es faria mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, i en un diari d’entre els 

de més circulació. Transcorregut l’esmentat termini sense que no hagin comparegut 

es declararà la caducitat. 

 

Tramitació en el supòsit de l’article 62è,f). En el supòsit de caducitat per necessitat 

de satisfacció de l’interès públic, es seguirà d’ofici el mateix règim previst a l’article 

61è d’aquest Reglament, pel que fa a la pràctica de retrocessió voluntària de drets 

funeraris anteriors a l’any 1987. 

 

Un cop iniciada la incoació d’expedient de declaració de caducitat, per qualsevol de 

les causes previstes a l’article 62è del Reglament,  s’informarà d’aquest fet 

mitjançant   avís informatiu que  s’exhibiran  en lloc visible de la sepultura, durant 

un termini d’un any, llevat dels casos en que s’hagi pogut notificar l’acord d’incoació 

de l’expedient de declaració de caducitat al titular de la concessió del dret  funerari.  

 

 

Article 64è. Efectes. Declarada la caducitat del dret funerari d’una sepultura, es 

podrà concedir novament drets sobre la mateixa. 

 

En els supòsits de caducitat del dret funerari els accessoris i elements de decoració 

adossats a les sepultures, estaran a disposició dels interessats durant sis mesos. 

 

La vigència del dret funerari de 5 anys es mantindrà sempre i quan i hagin restes 

inhumades en el nínxol. 

 

 

TITOL SISÈ 

 

DE LES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES, PARCEL·LES I PLANTACIONS 

ANNEXES 

 

CAPÍTOL I 

 

Article 65è. Construcció de nínxols.  L’Ajuntament gestionarà la construcció de 

sepultures en quantitat suficient, segons dades estadístiques, i atorgarà l’accés al 

dret funerari a qui ho sol·liciti, ajustant-se a  allò que s’ estableix a l’article 43 

d’aquest Reglament, seguint un rigorós ordre de petició.  

 



  

Els nínxols o osseres seran denominades en forma adequada i numerades 

correlativament.  Els titulars queden obligats a acceptar el número. 

 

Article 66è.  Construccions particulars. La sol·licitud de llicència per construir 

una sepultura particular es presentarà a l’Ajuntament acompanyada del projecte, 

per duplicat, ajustat a la legalitat vigent. Aquesta sol·licitud es tramitarà com 

qualsevol altre expedient d’obres i acreditarà els drets previstos a la corresponent 

Ordenança Fiscal. 

 

La superfície màxima ocupada per la construcció no ultrapassarà les dimensions de 

l’espai reservat en cap dels seus punts. 

 

Finalitzada l’obra de construcció particular de conformitat a la llicència concedida, 

serà donada d’alta, previ informe dels Serveis Tècnics Municipals, i la seva 

utilització restarà supeditada al permís de l’autoritat sanitària competent. 

 

Les obres de rehabilitació, estaran subjectes a allò previst als articles anteriors pel 

que fa a la tramitació de l’autorització. 

 

El termini de realització d’aquests tipus d’obres no serà superior a sis mesos. 

 

El dret funerari sobre parcel·les per a la  construcció de mausoleus o panteons es 

concedirà a qui ho sol·liciti, sempre que existeixi lloc vacant  destinat a aquest ús. 

 

Transcorregut el termini de la concessió, si aquesta no es prorrogada, les 

construccions revertiran a l’Ajuntament de Manresa. 

 

L’adjudicatari ho serà a títol provisional  mentre procedeix a la construcció del 

mausoleu o panteó en el termini de dos anys a comptar a partir de la seva 

adjudicació. 

 

Transcorregut aquest termini sense que no s’hagi donat d’alta l’edificació, 

l’Ajuntament podrà deixar sense efecte el dret mitjançant el pagament de la 

quantia que indiqui l’Ordenança Fiscal corresponent. No se satisfarà cap quantitat 

per les obres que s’hagin realitzat. 

 

Les parts exteriors i els elements decoratius dels panteons s’ edificaran amb 

materials nobles, marbre i pedra consistent, bronze, acer inoxidable, ferro protegit 

amb pintura, etc. Es prohibeix absolutament la utilització de pedra artificial, els 

estucats i altres elements que no ofereixin suficient garantia, atesa la perdurabilitat 

dels cementiris. 

  

No es podrà iniciar la construcció d'un panteó si la parcel·la no ha estat abans 

replantejada i delimitada pels Serveis Tècnics i si la realització de l'obra no ha estat 

aprovada mitjançant el corresponent permís municipal, que no es concedirà quan 

l’obra plantejada no respecti la unitat i harmonia de l’entorn . Les despeses 

d'emplaçament i desmunt de la parcel·la seran a càrrec del titular. 

 

Les obres de construcció, reforma o conservació d’una sepultura particular estaran 

subjectes a la inspecció tècnica, i la seva autorització i aprovació es regularà com 

les obres de construcció d’edificis. 

 

Article 67è. Condicions de les construccions particulars. La realització de tota 

classe d’obres dins el recinte del Cementiri requerirà la observança per part dels 

contractistes executors de les següents normes: 

a) Els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar dins el 

recinte. 



  

d)  La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se als llocs que es 

designin, amb la protecció que en cada cas es consideri necessària. 

c) L’arreplegament dels materials, eines, terra o aigua, es farà en punts que no 

dificultin la circulació o el pas de vianants. 

d) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la 

construcció, es col·locaran de manera que no malmetin les plantes o els nínxols, 

les osseres o els mausoleus adjacents. 

e) Les eines mòbils destinades a la construcció s’hauran de desar diàriament en 

coberts o dipòsits per a la seva millor conservació i per l’ordre del recinte. Es 

prohibeix l’ús dels estris d’enterraments propietat de l’Ajuntament sense 

autorització expressa. 

f) Un cop acabada  l’obra els contractistes o executors hauran de procedir a la 

neteja del lloc de la construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus de 

material (làpides, marcs, etc);  sense aquest requisit no s’autoritzarà l’alta. 

 

Article 68è. Plantacions. Les plantacions es consideraran com a accessòries de 

les construccions, la seva conservació anirà a càrrec dels interessats i no podran en 

cap cas envair la via ni perjudicar les construccions veïnes. Qualsevol excés serà 

corregit a costa del titular i els jardinets que no estiguin en degudes condicions de 

conservació podran ser retirats d’ofici, prèvia citació del titular. 

 

Es permetrà a les entitats representatives del culte islàmic la construcció i/o 

plantació d’elements vegetals en el recinte del cementiri destinat als enterraments 

sota ritus islàmic, prèvia obtenció de la llicència municipal pertinent i sempre que 

no signifiquin una alteració evident de la harmonia estètica de les instal·lacions del 

cementiri municipal, o el tancament  efectiu de l’accés a les sepultures destinades 

al ritus islàmic. 

 

Article 69è. Reparació i conservació.  Les obres que el titular d’una concessió 

de dret funerari sol·licités, de reforma, decoració, pintura, col·locació de làpides, 

reparació, conservació o d’elements accessoris als nínxols i osseres de construcció 

municipal necessitaran permís, previ el pagament dels drets que s’estableixin a 

l’Ordenança  Fiscal corresponent. 

 

 

CAPÍTOL II .-  Del Simbolisme iconogràfic. Epitafis i ornaments funeraris 

 

Article 70è. Responsabilitat.  Els titulars de sepultures de concessió o particulars 

estan obligats a col·locar una làpida en el termini de sis mesos de l'adjudicació o 

finalització de les obres; en cas contrari, hauran de fer efectiu el pagament de la 

taxa fixada en les ordenances fiscals. Aquesta obligació no afectarà, però, els 

titulars de les concessions limitades en el temps i reduïdes a cinc anys. 

 

 Per col·locar làpides en els nínxols, els titulars de drets funeraris ho sol·licitaran a 

l'Ajuntament i hauran de fer efectiu el pagament de la taxa establerta a la vigent 

Ordenança Fiscal. 

 

L'Ajuntament podrà requerir la presentació prèvia del disseny de la làpida i del seu 

text, que podrà redactar-se en qualsevol idioma, però s'haurà d'acompanyar de 

traducció quan no estigui redactat en qualsevol de les llengües existents oficials a 

Catalunya, presentant-se sempre aquesta traducció en caràcters llatins. A la làpida 

haurà de constar sempre traducció del nom de les persones inhumades i data 

d’inhumació. 

 

Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols podran transcriure’s en qualsevol 

idioma, sempre que es preservi el degut respecte al recinte. Es farà responsable al 

titular de qualsevol inscripció que pugui lesionar drets de tercers. 

 



  

Als nínxols que no tinguin làpida l'Ajuntament inscriurà el nom i els cognoms del 

cadàver de la darrera persona inhumada o del seu titular. 

 

 

Article 71è. Rams, corones i altres elements accessoris. Les sepultures seran 

adecentades pels titulars dels drets funeraris o per persones en qui aquelles 

deleguin. No es permet la col·locació de gerros o elements decoratius que no 

estiguin subjectes o adossats als marcs dels nínxols. 

Quan en una inhumació hi hagi moltes corones i rams, se’n penjarà una –si és 

possible- i les altres es dipositaran repenjades en el terra, el més a prop possible 

del nínxol. 

En qualsevol cas es dipositaran de tal manera que no envaeixin els camins 

col·lindants. 

 

 

TITOL SETÈ 

 

DE L’ADMINISTRACIÓ DEL CEMENTIRI 

 

Article 72è.  Administració del Cementiri. L’Administració del Cementiri anirà a 

càrrec de la unitat administrativa corresponent de l’Ajuntament. 

 

Article 73è. Facultats i obligacions de l’Ajuntament. Correspon a 

l’Ajuntament: 

 

a) L’organització, vigilància, neteja i condicionament dels elements  comuns del 

cementiri. 

b) L’atorgament de concessions de drets funeraris sobre nínxols, osseres i  

mausoleus, i el reconeixement de drets funeraris de qualsevol classe. 

c) La resolució de tots els recursos, queixes i peticions que es presentin contra 

els actes de gestió del servei. 

d) La percepció de les taxes, els impostos o els preus públics que legalment 

se’n derivin. 

e) El registre de nínxols, osseres, mausoleus i qualsevol altra construcció 

funerària. 

f) El nomenament, la direcció i el cessament del personal propi. 

g) Les assignades pel Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i disposicions de 

la Generalitat de Catalunya. 

h) Qualsevol altra que li sigui atorgada per la legalitat vigent. 

 

Correspon específicament a la unitat gestora del servei: 

 

a) Expedir els permisos d’inhumació, exhumació i trasllats. 

b) Portar el llibre-registre d’enterrament. 

c) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres-registre. 

d) Reconèixer els drets funeraris. 

e) Portar el Registre dels drets funeraris reconeguts i expedir els títols 

acreditatius d’aquests. 

f) Formular a l’Ajuntament les propostes necessàries en relació amb aquells 

punts que es considerin oportuns per a la bona gestió dels serveis del 

cementiri. 

g) Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que no 

estigui atribuïda expressament a un altre òrgan municipal. 

 

Article 74è. Registre públic. La Unitat de Cementiri disposarà d’un Registre 

públic de totes les sepultures i de les operacions que s’hi facin, i també de les 

incidències pròpies de la titularitat dels drets funeraris. Aquest Registre es 

formalitzarà en suport informàtic de fàcil edició en paper. 

 



  

El Registre públic del Cementiri comprendrà els llibres-registre següents: 

 

A.-General de sepultures. 

B- D’inhumacions 

C- D’exhumacions i reinhumacions per conduccions de cadàvers i trasllats de restes 

cadavèriques 

D- De suggeriments i queixes (a l’oficina del mateix cementiri) 

 

  Els llibres-registre contindran les dades següents: 

 

A) El llibre-registre general de sepultures contindrà, referent a cadascuna 

      d’elles: 

1) Identificació de la sepultura amb indicació del nombre de departaments 

de que hi consta. 

2) Data de la concessió o de l’acord d’adjudicació i, si escau, de l’alta de les  

obres de la sepultura de construcció particular. 

3) Nom, cognoms, número del DNI i domicili del titular de la sepultura. 

4) Nom, cognoms, número/s del/s DNI i domicili/s del/s beneficiari/s 

designat/s. 

5) Successives transmissions per actes inter-vius o mortis-causa. 

6)Respecte dels cadàvers, restes humanes, cendres i/o restes cadavèriques, 

inhumacions, conduccions i trasllats, amb indicació de: nom, cognoms, 

número del DNI, dates de cada operació realitzada, edat, sexe, domicilis 

mortuori i habitual del difunt, causes fonamental i immediata de la mort,  

número del col·legiat que certifica la defunció, indicació de l’òrgan judicial, 

cas que amb motiu de l’òbit, s’hi instrueixi alguna causa. 

 

B) D’inhumacions. Ressenya de les inhumacions practicades. 

 

C)D’exhumacions i reinhumacions. Ressenya de les exhumacions  i reinhumacions 

practicades. 

 

D) De suggeriments i queixes: En el cementiri hi haurà, a disposició de qui ho 

sol·liciti, aquest llibre de suggeriments i queixes, degudament formalitzat, on 

podran anotar-se tant les propostes de millores del Servei com les denúncies de 

qualsevol incompliment d’aquest reglament. 

 

Article 75è. Del personal del Cementiri. El personal del cementiri serà integrat 

per l’encarregat i la resta d’empleats que la prestació dels serveis requereixi. Les 

esmentades persones podran ser funcionaris, personal laboral fix o personal laboral 

contractat temporal en els termes legalment establerts. Si l’Ajuntament no tingués 

pensat cobrir aquests llocs s’adoptarà la modalitat de serveis contractats, o 

qualsevol altra que permeti la legalitat vigent. 

 

Article 76è. Cura del Cementiri. La cura i vigilància del cementiri estarà 

encomanada a l’encarregat, que durà a terme les següents tasques, en règim 

d’estricta subordinació a les funcions que tingui assignades a la relació de llocs de 

treball, o qualsevol altre regulació de tipus laboral vàlidament acordada, que 

prevaldran en tot cas: 

 

a) Obrir i tancar les portes del cementiri a l’hora que sigui assenyalada pels 

serveis funeraris municipals a cada època de l’any. 

b) Recollir la documentació relativa a les llicències d’enterrament, signar les 

paperetes d’enterrament i retornar-les als serveis funeraris juntament amb 

la llicència d’enterrament. 

c) Arxivar la documentació que rebi. 

d) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observi a 

l’òrgan responsable de l’Ajuntament. 



  

e) Complir les ordres que rebi de l’esmentat òrgan pel que fa a l’ordre i 

l’organització dels serveis del cementiri. 

f) Impedir l’entrada i sortida del cementiri de restes mortals i objectes, si no es 

disposa de la corresponent autorització. 

g) Exigir als titulars de dret funerari la presentació de la llicència municipal per 

a la realització de qualsevol obra particular. 

h) Tenir cura que tots els departaments del cementiri es trobin en perfecte 

estat de netedat, conservació i ordre. 

i) Qualsevol altra que li sigui encomanada des de l’Ajuntament. 

 

 

TÍTOL VUITÈ 

 

INFRACCIONS I SANCIONS   

 

CAPÍTOL I . Infraccions 

 

Article 77è.  Les infraccions que les usuàries/ usuaris del servei públic de 

cementiri puguin cometre en relació al contingut d’aquest reglament es classifiquen  

com a: 

 

A - Molt greus. 

B - Greus. 

C-  Lleus. 

 

Article 78è. Als efectes d’aquest reglament es consideren infraccions molt greus, 

les següents: 

 

1.- Els actes de deteriorament  rellevant que generin danys ( la reparació dels quals 

suposi una valoració de quantia superior als 3000 euros) causats al patrimoni 

municipal, ja sigui a les infraestructures, instal·lacions o elements tant del servei 

públic  com l’espai públic del cementiri. 

 

2.- Impedir l’accés legítim al servei a d’altres persones : 

 

- Mitjançant la cessió a títol gratuït de dret funerari entre estranys sense 

autorització. 

 

- Mitjançant la permuta de drets funeraris i el traspàs a títol onerós de qualsevol 

classe de sepultures, llevat d’allò previst per a les sepultures de construcció 

particular. 

 

 3.- La pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera immediata i 

directa a la tranquil·litat dins el recinte del cementiri o a l’exercici dels drets 

legítims de les altres persones, a traves d’actes , conductes o exhibició de símbols 

que suposin discriminació racial,  sexual, o ideològica,  (sempre que les conductes 

no siguin subsumibles en els tipus previstos al capítol IV de la  Llei Orgànica 

1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana). 

 

Article 79è. Als efectes d’aquest reglament es consideren infraccions greus, les 

següents: 

 

1.- Actes de deteriorament greus que generin danys, (la reparació dels quals suposi 

una valoració de quantia inferior  als 3000 euros)  causats al patrimoni municipal, 

ja sigui a les infraestructures, instal·lacions o elements tant del servei públic  com 

l’espai públic del cementiri. 

 

2.-  Obstrucció  del normal funcionament del servei públic de cementiri: 

 



  

- Realitzant treballs dins del cementiri: 

a) fora dels horaris establerts,  

b) sense gaudir de la oportuna autorització municipal. 

 

- Superant el termini de sis mesos, sense haver finalitzat les obres de construcció    

particulars, sens perjudici de l’extinció de la corresponent llicència. 

- Accedint a l’interior del recinte del cementiri amb vehicles sense gaudir de la 

corresponent llicència o autorització. 

- Superant la superfície màxima autoritzada de l’espai reservat en els seus punts 

per a les construccions particulars dins del cementiri. 

- Realitzant qualsevol tipus de venda ambulant a l’interior del cementiri 

- Accedint a l’interior del recinte del cementiri amb animals no autoritzats. 

- Utilitzant eines d’enterrament de l’Ajuntament sense l’autorització expressa. 

 

3.- Pertorbació greu de la convivència amb comportaments incívics, no subsumibles 

ni assimilables als supòsits previstos a l’apartat d’infraccions molt greus que alterin 

de forma notable la tranquil·litat, i l’ambient de recolliment que ha d’imperar dins 

de la instal·lació del servei públic de cementiri municipal. 

 

 4.-Pertorbació intensa de la salubritat i l’ornat públic mitjançant: 

- l’Incompliment del deure de neteja i conservació de les sepultures. 

- la Instal·lació d’epitafis, recordatoris, emblemes i símbols que 

     atemptin contra el degut respecte al recinte. 

 

Article 80è.   Es consideren infraccions lleus, les següents: 

 

1.- L’obstrucció  lleu del normal funcionament servei públic de cementiri: 

 

.- Realitzant treballs preparatoris de picapedrer o marbrista dins del recinte. 

.- No comunicant a l’Ajuntament l’inici d’obres de construcció particular dins del 

recinte del cementiri, tot i gaudir de la preceptiva llicència urbanística. 

.- Realitzant qualsevol tipus de venda ambulant a l’exterior del cementiri sense 

gaudir de la preceptiva autorització 

.- No desant diàriament les eines mòbils destinades a la construcció d’obres dins del 

recinte. 

 

2.- La pertorbació lleu de la salubritat i l’ornat públic del cementiri : 

 

.- Dipositant  rams i corones tot envaint els camins col·lindants. 

.- Envaint amb plantacions les construccions veïnes. 

.- No conservant ni mantenint adequadament els elements accessoris instal·lats a 

les sepultures 

 

3.- La pertorbació lleu de la convivència que afecti a la tranquil·litat o als drets 

legítims de les altres persones ocasionada per: 

 

- To excessivament elevat de la veu humana. 

- Manca lleugera de adequació a l’ambient de recolliment  i respecte que ha 

d’imperar dins de l’espai del servei públic de cementiri. 

-   Obtenir imatges, fotografies, filmacions, dibuixos o altres de vistes parcials o      

generals del cementiri amb fins lucratius sense la preceptiva autorització. 

 

CAPÍTOL II. Sancions 

 

Article 81è.  Prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador en el que es 

determini la responsabilitat en la comissió d’alguna de les infraccions establertes 

anteriorment, . es podran imposar les següents sancions: 

 

a) Per  la comissió d’infraccions molt greus: multa fins a  3000 EUR. 



  

b) Per la comissió d’infraccions greus: multa fins a 1.500 EUR. 

c) Per la comissió d’infraccions lleus: multa fins a  750 EUR. 

 

Amb independència de la qualificació de la falta que comporti, la comissió de 

determinades infraccions, suposarà d’acord amb les previsions contingudes als 

articles d’aquest reglament, la possibilitat de pèrdua de drets de naturalesa 

administrativa; d’haver d’indemnitzar a l’Ajuntament per danys que podran ser 

reclamats judicialment; i igualment del pas del tant de culpa als tribunals en 

aquelles conductes que puguin ser constitutives de delicte o de falta penal. 

 

Article 82è. Per tal de guardar la deguda adequació  i proporcionalitat entre la 

gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada s’ estableixen com a 

criteris complementaris als previstos a l’article 131 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, els següents: 

  

a) La naturalesa dels perjudicis causats. 

b) La intencionalitat de la persona infractora i la reincidència. 

c) El  grau de participació en el fet. 

d) La capacitat econòmica de la persona infractora. 

e) El benefici derivat de l’activitat infractora. 

 

Article 83è. Els expedients sancionadors incoats com a conseqüència de les 

infraccions comeses contra els tipus previstos en aquest títol es substanciaran 

d’acord amb el  Decret 278/1993,  de 9 de novembre, sobre el procediment 

sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

  

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Primera 

 

En les matèries no previstes ni esmentades expressament en aquest Reglament, 

s’estarà al que preveu la reglamentació de Policia sanitària mortuòria vigent, i al 

que disposi aquest Ajuntament. 

 

Segona 

 

En el cas de divorci o separació legal, si el títol consta inscrit a nom dels cònjuges, 

el dret funerari seguirà el resultat del conveni o la sentència judicial. Així mateix, 

qualsevol dels cònjuges podrà efectuar una cessió entre vius del dret funerari a 

favor de l’altre. 

 

Cas de no existir conveni o sentència judicial, cessió entre vius, ni renúncia de cap 

dels cònjuges, es podran inhumar els cadàvers de qualsevol dels cònjuges o dels 

fills comuns, a petició de qualsevol d’ells. Qualsevol altra inhumació quedarà 

condicionada al comú acord dels cònjuges. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Primera 

 

Els drets funeraris existents al Cementiri Municipal que tinguin reconeguts els 

actuals titulars de sepultures i parcel·les adquirits sota el règim de: 

 

a) Concessions de 50 anys prorrogables per un període de 50 anys adquirides a 

partir de l’any 1987, fins l’entrada en vigor del present Reglament. 

b) Adquisicions a perpetuïtat anteriors a l’any 1987. 

 



  

No es consideren com una propietat privada de l’enterrament al ser incompatibles 

amb el caràcter inembargable, imprescriptible i inalienable del domini públic del 

cementiri, si no drets reals de caràcter administratiu amb naturalesa de concessió 

demanial. 

 

Els drets derivats de les concessions de dret funerari del tipus a) en cas de 

pròrroga, s’entendran finalitzats, com a màxim en el termini de 99 anys a comptar 

des de la data d’expedició del títol, entenent-se que les successives transmissions 

que es puguin produir, restaran el temps fins a l’esmentat termini de 99 anys. 

 

Els drets derivats de les adquisicions a perpetuïtat anteriors a l’any 1987 del tipus 

b) d’acord amb els principis de seguretat jurídica, irretroactivitat normativa, 

interdicció de l’arbitrarietat i responsabilitat dels poders públics seran respectats.  

 

Segona 

 

Totes les operacions o serveis que es realitzin al cementiri Municipal a partir de 

l’entrada en vigor d’aquest Reglament, se sotmetran a les seves prescripcions. 

 

Tercera 

 

L’Ajuntament de Manresa, disposa actualment d’una parcel·la en la que s’han 

construït sepultures per tal de fer possibles les inhumacions segons el ritus islàmic, 

en execució dels pactes signats en el si del corresponent conveni amb els 

representants de les comunitats islàmiques aprovat per resolució de l’alcaldia 

núm.:020671 del dia 30 d’octubre de 2002, que s’ entendrà vigent en tot allò que 

no s’oposi al contingut del present reglament. 

 

Com a part integrant del cementiri municipal, l’espai reservat al culte islàmic no es 

podrà concebre com a recinte tancat, ni es podrà limitar l’accés respectuós al 

mateix. 

 

L’Ajuntament de Manresa permetrà que les inhumacions desenvolupades sota el 

ritus islàmic puguin ser supervisades per membres de la comunitat musulmana, 

sempre que no s’hi oposi el titular de la sepultura on s’hagi de procedir a la 

inhumació. 

 

Quarta 

 

Quan per qualsevol circumstància es declari la caducitat del dret funerari, o es faci 

retrocessió de la sepultura a favor de l’Ajuntament, els drets derivats de la nova 

titularitat restaran sotmesos al règim jurídic establert en aquest Reglament. 

 

Cinquena 

 

L’Ajuntament de Manresa, en un termini no superior als deu anys a partir de 

l’entrada en vigor del present reglament, arbitrarà els tràmits i destinarà els 

recursos necessaris per tal de dotar al servei públic de cementiri municipal, de la 

totalitat d’instal·lacions, dependències i serveis previstos i regulats al títol tercer 

d’aquest Reglament, i les gestionarà sota qualsevol de les formes de gestió de 

serveis públics, legalment establertes. 

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

El present text refós deroga expressament el Reglament del Servei Públic de 

Cementiri aprovat per acord del Ple Municipal del dia 18 de maig de 2009, publicat 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 234, del dia 30 de setembre 

de 2009.  



  

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

El present text refós entrarà en vigor un cop sigui publicat el seu text íntegre al 

Butlletí oficial de la província i hagi transcorregut el termini reglamentari de quinze 

dies hàbils previst a la vigent normativa bàsica reguladora de règim local.  

 

 

Manresa, 2 de febrer de 2016 

 

 

   

 


