REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- L'Ajuntament de Pont de Molins va adquirir i té en servei un cementiri situat
al c. Església del veïnat de Molins. Aquest cementiri té per nom: “Cementiri Municipal
de Pont de Molins”.
A l’Ajuntament li correspon la seva administració, endreça i cura, excepte en allò que
sigui competència pròpia d'altres autoritats i organismes.
Article 2.- Corresponen a l'Ajuntament les següents funcions:
a) L'organització, conservació i condicionament del Cementiri, així com de les
construccions funeràries, dels serveis i instal·lacions.
b) L'autorització a particulars per dur a terme qualsevol tipus d'obres o instal·lacions en
el cementiri, així com la seva direcció i inspecció.
c) La concessió i atorgament de drets funeraris sobre parcel·les de terreny, panteons,
sepultures, etc.
d) La percepció dels drets i taxes que s'estableixin legalment.
e) La vigilància i l'estricte compliment de les mesures sanitàries i higiènic-sanitàries
vigents.
f) L'existència i emplenament d'un Llibre de Registre de Serveis, en el qual per ordre
cronològic i permanentment actualitzat, s'inscriuran les inhumacions, exhumacions i
reinhumacions fetes.
g) El nomenament, adreça i cessament del personal del Cementiri.
h) Qualsevol altra que legal o reglamentàriament es determinin.
TÍTOL II. DE LES FUNCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT I DE LES
EMPRESES AUTORITZADES.
LA BRIGADA:
Article 3. La brigada Municipal tindrà les següents funcions:
a) Cuidar del bon estat de conservació i neteja del recinte.
b) Custodiar els estris i eines del servei.
c) Evitar que les làpides, marcs, pedestals o creus romanguin separats, despresos o
deteriorats, requerint als titulars dels drets funeraris sobre sepultures, nínxols, panteons,
etc., perquè reparin qualsevol desperfecte.
EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ:

a) No permetre cap inhumació, exhumació o trasllat de cadàvers o restes cadavèriques
sense que s'aporti la documentació deguda, autoritzada i en forma correcta.
b) L'emplenament d'un Llibre de Registre, en el qual per ordre cronològic, s'inscriuran
les inhumacions, exhumacions i reinhumacions.
c) Conservar les claus de la porta d'entrada del recinte i vigilar que es compleixin les
ordres de les autoritats i organismes competents en la matèria.
LES EMPRESES AUTORITZADES / PROFESSIONALS:
Article 4. Correspon a les empreses autoritzades o professionals especialitzats:
Fer els treballs materials que siguin necessaris en el recinte, tals com les operacions
ordinàries d'inhumacions, exhumacions i reinhumacions, sempre sota la supervisió del
personal de l’Ajuntament.
TÍTOL III. DE L’ADMINISTRACIÓ DEL CEMENTIRI.
Article 5. Corresponen al Servei de Cementiri les següents competències:
a)
b)
c)
d)

Expedir les llicències d'inhumacions, exhumacions i trasllats.
Portar el Llibre-Registre d'inhumacions i el fitxer de sepultures, nínxols, etc.
Practicar els assentaments corresponents en tots els Llibres-Registre.
Expedir els títols i anotar les transmissions d'acord amb els decrets municipals
corresponents.
Liquidar els drets i taxes per prestació dels serveis funeraris del Cementiri, de
conformitat amb l'Ordenança Fiscal corresponent.
e) Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del Cementiri que no estigui
atribuïda expressament a un altre òrgan municipal.
Article 6. Ni l'Ajuntament ni cap dels seus òrgans ni personal assumiran cap
responsabilitat respecte als robatoris i desperfectes que puguin cometre's per tercers en
les sepultures i objectes que es col·loquin en el Cementiri, fora dels casos previstos en
la legislació vigent.
TÍTOL IV. DE L'ORDRE I GOVERN INTERIOR DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 7. El Cementiri disposarà de:
a) Una ossera general destinada a recollir les restes provinents de les exhumacions.
b) Un nombre de sepultures i columbaris buits adequat a la població de referència.
Article 8. El Cementiri Municipal romandrà obert en l'horari que es determini, d'acord
amb les circumstàncies de cada època de l'any.
L'horari d'obertura i tancament serà exposat en un lloc visible de l'entrada principal.

Article 9.
1. No es permetrà l'entrada al Cementiri de cap classe d'animals que puguin pertorbar
el recolliment i bon ordre. Tampoc es permetrà l'accés de vehicles, excepte els
vehicles municipals de servei, de marbristes i d’entrada de materials.
2. En tot cas, els propietaris dels citats mitjans de transport seran responsables dels
desperfectes produïts en les vies o instal·lacions del Cementiri i estaran obligats a la
immediata reparació o, si escau, a la indemnització dels danys causats.
3. L'entrada de materials, així com les obres que siguin fetes per particulars hauran
d'executar-se durant l'horari d'obertura al públic i hauran de comptar amb
l’autorització de l’Ajuntament.
Article 10. En cas que els particulars incomplissin el deure de neteja i conservació de les
sepultures quan s'apreciï estat de deterioració es requerirà al titular i, si aquest no fes els
treballs en el temps assenyalat, l'Ajuntament podrà dur-los a terme de forma subsidiària
al seu càrrec.
Article 11. S'impedirà l'entrada al Cementiri de 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.
Títol V. INHUMACIONS, EXHUMACIONS I REINHUMACIONS.
Article 12. Les inhumacions, exhumacions i reinhumacions s'efectuaran segons les
normes del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i d'acord amb el que es disposa en
els articles següents.
Article 13. No es podrà inhumar un cadàver abans de les 24 hores de la
defunció. A aquests efectes, no computa el període durant el qual un cadàver hagi estat
refrigerat, amb un màxim de 48 hores, o congelat, amb un màxim de 96 hores, en una
instal·lació adequada per aquestes finalitats degudament autoritzada.
Article 14. En els casos en què prèviament s'hagi practicat l'autòpsia o s'hagin obtingut
teixits, òrgans o peces anatòmiques per transplantament, es podrà autoritzar la
inhumació del cadàver abans d'haver transcorregut 24 hores.
Article 15. Queda prohibida l'exhumació de cadàvers pertanyents al grup 1 de l'article 8
del Decret 297/1997, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria,
abans de transcorreguts 5 anys des de la seva inhumació, sens perjudici d'haver obtingut
autorització d’altres organismes de conformitat amb la legislació vigent.

Article 16. Els cadàvers sense embalsamar pertanyents al grup 2 de l'art. 8 del Decret
297/1997 i les restes cadavèriques no es podran exhumar durant els mesos de juny a
setembre tots dos inclosos.
Tampoc podran ser exhumats els esmentats cadàvers abans de transcorreguts dos anys
des de la seva inhumació.
Article 17. Quan la reinhumació s’hagi de fer en el mateix cementiri i el fèretre es
trobi en mal estat, s’haurà de substituir per un fèretre comú. Si la reinhumació s’ha de
dur a terme en lloc diferent, el fèretre, independentment del seu estat, se substituirà per
un de trasllat. En el supòsit de restes cadavèrics, se substituirà sempre per caixa de
restes.
Article 18. L'autorització d'exhumació de cadàvers, quan aquesta sigui necessària, se
sol·licitarà per algun familiar del difunt acompanyant la partida de defunció literal del
mort l'exhumació del qual es pretengui o en defecte d'això certificació del Registre Civil
acreditativa que la causa fonamental de la mort no es troba inclosa entre les del grup 1
de l'article 4 del Decret 72/1999 de la Conselleria de Sanitat.
Article 19. Tota inhumació, exhumació o reinhumació es farà sempre amb l'autorització
prèvia expedida per l’Alcaldia municipal; i també la del departament amb competències
sanitàries de la Generalitat de Catalunya quan es traslladin les restes a un altre
cementiri.
Article 20. Tota exhumació haurà de fer-se seguint les normes higièniques i sanitàries
adequades en cada cas. El personal encarregat de realitzar-les usarà guants resistents i
mascaretes.
Títol VI. FOSSES, NÍNXOLS, COLUMBARIS I PANTEONS.
Article 21. Els, nínxols i columbaris que es construeixin de nou hauran de reunir les
mateixes característiques estètiques que els existents.
Títol VII. DELS DRETS FUNERARIS.
Article 23. El dret funerari comprèn: la propietat i les concessions a què es refereix
aquest títol. Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per l'Ajuntament d'acord amb
les seves ordenances i amb les normes generals sobre contractació local.
Article 24. Qualsevol dret funerari atorgat ha de constar inscrit en el Llibre Registre,
acreditant-se les concessions mitjançant resolució de l’Alcaldia, la qual s'ajustarà al que
disposa la normativa vigent.

Article 25. El dret funerari així definit tindrà per causa i finalitat el sepeli de cadàvers i
restes humanes i, per tant, només podrà obtenir-se en el moment de la defunció, en els
supòsits de trasllat de restes cadavèrics i en el supòsit d'inhumació de cendres.
Article 26. El dret funerari pot ser de caràcter perpetu o de caràcter temporal.
1) S'entén per dret funerari de caràcter perpetu, els títols de propietat de nínxols, o de
columbaris, atorgats fins al 31.12.2010.
2) S'entén per dret funerari de caràcter temporal, les concessions efectuades a partir del
dia 01.01.2011 en les mateixes condicions que les assenyalades en l'apartat anterior,
amb l'única diferència que el temps de durada de la concessió serà de 30 anys.
Article 27. En cap cas podran ser titulars
companyies d'assegurances de previsió i similars.
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Article 28. En cas de defunció d'indigents, i previ informe dels Serveis
Socials Municipals, l'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses de la seva
inhumació.
Article 29. La concessió de drets funeraris, s'ajustarà al següent procediment:
a) Instància presentada per l'interessat sol·licitant la concessió dels drets funeraris de
caràcter temporal acompanyada del document acreditatiu d’identitat.
b) Concessió del dret funerari per Decret d'Alcaldia.
c) Liquidació de les taxes i drets previstos en l'Ordenança corresponent.
d) Expedició del títol de concessió del dret funerari, segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
TÍTOL VIII. DE LA TRANSMISIÓ DELS DRETS FUNERARIS.
Article 30. Les sepultures i qualsevol tipus de construcció que hi hagi en el cementiri es
consideraran béns fora de comerç. En conseqüència, no podran ser objecte de
compravenda, permuta o transacció de cap classe. Només seran valgudes les
transmissions previstes en aquest Reglament.
Article 31. De conformitat amb l'establert en l'article anterior, en produir-se la mort del
titular d'un dret funerari, tindran dret a la transmissió al seu favor, per aquest ordre: els
hereus testamentaris, el cònjuge supervivent, les persones a qui correspongui segons la
successió intestada. Si el causant hagués instituït diversos hereus o si no hi hagués
cònjuge supervivent i diverses persones resultessin hereves, la titularitat del dret
funerari serà reconeguda a favor del cohereu que per majoria designin els restants. Si no
fos possible la majoria, el dret serà reconegut a favor del cohereu de major edat.

Article 32. Es consideraran vàlides les cessions a títol gratuït dels drets funeraris a favor
de familiars del titular fins al quart grau de consanguinitat i, fins al segon grau per
afinitat, així com les efectuades a persones que acreditin llaços d'afectivitat vàlids, i
aquelles que es defineixin en favor d'entitats benèfiques o religioses amb personalitat
jurídica segons la llei.
Article 33. Les successives transmissions d'un dret funerari no alteraran la durada del
termini pel qual es va concedir inicialment.
Títol IX. DE LA PÈRDUDA O CADUCITAT DELS DRETS FUNERARIS.
Article 34. Es decretarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb reversió del
corresponent columbari o sepultura a l'Ajuntament, en els casos següents:
a) Per abandó. Es considerarà com a tal el transcurs de 5 anys des de la mort del
titular sense que els hereus o persones subrogades per herència o un altre títol,
hagin instat la transmissió al seu favor. Si els hereus o persones subrogades per
herència o un altre títol compareguessin instant la transmissió i la sepultura es
trobés en estat deficient, haurà de ser condicionada en el termini de sis mesos,
transcorregut el qual sense haver-se fet les reparacions necessàries es decretarà
la caducitat del dret funerari, amb reversió a l'Ajuntament.
b) Per falta de pagament dels drets dins dels terminis corresponents i de les taxes
durant més de 6 anys.
c) Per renúncia expressa del titular.
d) Per transcurs del període de concessió del dret funerari.
DISPOSICION ADDICIONAL
En les matèries no previstes en aquest Reglament s'estarà al que es disposa en el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria vigent.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOP.

