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REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
 
 
Article 1.- Àmbit d'aplicació. 
  
L'àmbit d'aplicació d'aquest reglament és el municipi de l’Arboç. 
  
 
Article 2.- Objecte. 
  
1. L'objecte d'aquest reglament és la regulació dels serveis del cementiri, a l'empar 
d'allò que disposa l’article 67 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament de Policia Sanitària mortuòria, la 
Llei 2/1997, de 3 d'abril, de serveis funeraris i el Decret 179/95 de 13 de juny, 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
2. Les instal·lacions del cementiri municipal del terme de l’Arboç són de domini públic, 
afectes al servei públic que li és propi. 
 
3. En correspon a l’ajuntament de l’Arboç, en primer terme, la titularitat del servei, 
l’administració, la direcció, el manteniment i la gestió, llevat d’allò que sigui 
competència d’altres administracions, i sense perjudici, d’altres possibles formes de 
gestió previstes en la legislació vigent. 
  
 
Article 3.- Potestats de l’ajuntament. 
 
Correspon igualment a l’ajuntament: 
 
a) L’organització, la conservació i el condicionament del cementiri, com també les 
construccions funeràries, dels serveis i de les instal·lacions. 
 
b) L’autorització a particulars per a la realització en els cementiris de qualsevol tipus 
d’obres o instal·lacions, com també la direcció i inspecció. 
 
c) L’atorgament de les concessions demanials i el reconeixement dels drets funeraris 
de qualsevol mena. 
 
d) La percepció dels drets i de les taxes que s’estableixin per a la corresponent 
normativa d’aplicació. 
 
e) L’acompliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades, o que es dictin en el 
futur. 
 
f) L’autorització de les inhumacions, les exhumacions i els trasllats de cadàvers, i de 
les restes que pretenguin realitzar-se en els cementiris municipals, com també la 
recepció de restes o de cendres. 
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Article 4.- Naturalesa i principis. 
  
En l'aplicació i interpretació d'aquest Reglament es tindrà present que el servei objecte 
de regulació és un servei essencial d'interès general i per tant queda subjecte als 
principis d'universalitat, accessibilitat, continuïtat, igualtat i respecte dels drets de les 
persones usuàries. 
  
En el cementiri municipal es realitzaran els enterraments sense discriminació de cap 
mena, per raó de raça, sexe, religió, ni per cap altra causa de discriminació 
inconstitucional o estatutària.  
 
 
Article 5.- Legislació complementària. 
  
En tot allò que no estigui previst en aquest Reglament seran d'aplicació les 
disposicions següents: 
  
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
  
- Llei 2/1997, de 3 d'abril, de Serveis Funeraris 
  
- Llei 15/1990, de 9 de juliol, sobre Ordenació Sanitària de Catalunya. 
  
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, Reglament de Policia sanitària mortuòria 
  
- Decret de 20 de juliol de 1974, Reglament de policia sanitària mortuòria. 
  
- Decret 179/1995, d'Obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 
  
- Bans i acords de l'Ajuntament. 
  
 
Article 6.- Contingut del servei. 
  
Els serveis de cementiri comprenen les prestacions següents: 
 

• Informar i assessorar sobre el servei. 
• Inhumació i exhumació. 
• Trasllat de cadàvers o de restes cadavèriques dins del recinte del cementiri. 
• Facilitar a les persones responsables municipals les dades sobre la identitat 

dels cadàvers i les restes cadavèriques. 
• Conservació i manteniment del cementiri. 
• Disposar del que es cregui més convenient, d’acord amb el desig del difunt i/o 

de la seva família, per a la celebració, si s’escau, de la corresponent cerimònia 
civil o religiosa, sempre en funció de les necessitats del servei. 

• Prestació de tots els altres serveis relacionats amb els anteriors. 
  
 
Article 7.- Formes de prestació del servei. 
 
El servei de cementiri municipal podrà prestar-se per mitjà de qualsevol de les formes 
de gestió, directa o indirecta, previstes en la legislació vigent. 
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Article 8.- Registre públic. 
 
Al servei de cementiri, hi haurà un registre públic de totes les sepultures i les 
operacions que s’hi realitzin, com també de les incidències pròpies de la seva 
titularitat. 
 
Aquest registre comprendrà els llibres següents, sense perjudici de la possible 
informatització de tota la gestió: 
 
1. Registre general de les sepultures. 
2. Registre d’inhumacions. 
3. Registre d’exhumacions i trasllats. 
4. Registre d’entrada de documents. 
5. Talonaris i auxiliars que siguin necessaris per a la bona administració. 
 
 
Article 9.- Organització i administració. 
 
L’administració del cementiri estarà a càrrec de la unitat administrativa que determini 
l’ajuntament depenent de l’àrea de secretaria i li correspondran les competències 
següents: 
 
a) Gestionar els permisos d’inhumacions, exhumacions i trasllats. 
b) Portar el Llibre registre d’enterraments i el Llibre registre de nínxols i sepultures. 
c) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibre de registre. 
d) Gestionar i lliurar els títols corresponents, i anotar-ne les transmissions i incidències 
d’acord amb els decrets municipals corresponents. 
e) Formular a l’ajuntament les propostes necessàries en relació amb aquelles 
qüestions que es considerin oportunes per a la bona gestió del servei. 
f) Qualsevol altra funció relacionada amb el servei de cementiris que no estigui 
expressament atribuïda a un altre òrgan municipal. 
 
 
Article 10.- Distribució d’espais. 
 
En el cementiri s’habilitaran un o diversos espais destinats a ossera general per a 
recollir les restes que resultin de la neteja i desallotjament de sepultures.  
En cap cas, no es podran reclamar les restes una vegada dipositades a les osseres. 
 
 
Article 11.- Realització d’obres. 
 
L’entrada de materials per a la realització d’obres, es farà només prèvia sol·licitud i 
acceptació per part de l’ajuntament. Les obres realitzades per particulars s’hauran de 
portar a terme en dies laborables, durant l’horari d’obertura al públic, i hauran de 
comptar amb la llicència o comunicació prèvia pertinent. En cap cas es permetrà la 
realització de treballs propis de taller dels industrials al recinte del cementiri. 
 
La realització de qualsevol obra, col·locació de làpides i elements accessoris, pintura, 
substitució, etc. requerirà la obtenció prèvia de l’autorització municipal. 
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Article 12.- Conservació i manteniment. 
 
La conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions del cementiri seran 
responsabilitat de l’ajuntament, el qual establirà, si s’escau, la taxa municipal o 
cobrament que correspongui. No obstant això, aniran a càrrec dels titulars dels drets 
funeraris la conservació i el manteniment dels elements accessoris que instal·lin a les 
sepultures. 
 
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, i 
també en els elements de les sepultures contigües. 
 
 
Article 13.- Funcions. 
 
Sense perjudici de l’estructura orgànica o funcional, o de les diferents formes de 
gestió, les funcions que comporta el servei de cementiri són les següents: 
 
a) Obrir i tancar les portes del cementiri els dies, i a les hores que siguin fixades per 
l’ajuntament. 
b) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que s’observin a l’òrgan 
responsable de l’ajuntament. 
c) Acomplir les ordres de l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals en tot 
allò que faci referència a l’organització i al funcionament del cementiri. 
d) Exigir als particulars l’obtenció de l’autorització municipal per a la realització de 
qualsevol obra o instal·lació. 
e) Impedir l’entrada o la sortida del recinte del cementiri de qualsevol objecte, si el 
portador no disposa de la corresponent autorització municipal. 
f) Impedir l’entrada al recinte del cementiri de vehicles no autoritzats i vetllar perquè 
aquests estacionin a les zones que, si s’escau, s’autoritzin. 
g) Tenir cura que totes les instal·lacions i construccions es trobin sempre en perfecte 
estat de netedat, conservació i ordre. 
h) Fer sortir del recinte les persones o els grups que pertorbin la tranquil·litat o les 
normes de respecte inherents al lloc. 
i) Impedir l’entrada de gossos o altres animals. 
j) Atendre amb la diligència deguda les sol·licituds que hi puguin adreçar els visitants 
del recinte. 
k) Impedir l’entrada o la sortida de cadàvers, restes o fèretres, com també el trasllat, si 
l’empresa funerària encarregada d’aquest servei no acredita l’autorització 
corresponent. 
 
 
Article 14.- Drets dels usuaris en general. 
 
El dret funerari comprèn l’ús privatiu de la concessió -de caràcter temporal per un 
període màxim determinat-, i la de lloguer; respecte totes i cadascuna de les 
sepultures i nínxols del cementiri municipal. L’ajuntament també reconeixerà a favor de 
particulars el dret d’usar una determinada sepultura, prèviament construïda o edificada 
pel titular, si fos el cas, en parcel·la que a tal efecte li sigui assignada. El dret funerari 
serà atorgat i reconegut per l’ajuntament d’acord amb allò previst al present Reglament 
i, en qualsevol cas, aquest dret es limita a l’ús temporal dels corresponents nínxols i 
sepultures. 
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Article 15.- Drets concrets dels usuaris.  
  
Es consideren usuaris del servei tant el difunt com els seus familiars directes i 
persones amb drets successoris. 
  
En la prestació dels serveis del cementiri, s'hauran de respectar, en tot moment, els 
drets següents: 
  
a) Rebre el servei en condicions de respecte a la intimitat, la dignitat, les conviccions 
religioses o culturals i al dolor de les persones afectades. 
  
b) Lliure elecció de la companyia funerària, llevat dels casos de serveis gratuïts. 
  
c) Tenir accés al servei en condicions bàsiques d'igualtat, de manera que la manca de 
recursos econòmics no pugui constituir-ne un impediment. 
  
d) Rebre una completa informació sobre els serveis recollits en el catàleg, el qual 
haurà d'estar, en tot moment, a disposició dels usuaris i contindrà la indicació detallada 
de les característiques i els preus de les prestacions, tant en les dependències 
municipals com en la pàgina web de l’ajuntament. 
 
e) Formular reclamacions en el corresponent llibre, el qual haurà d'estar en tot moment 
a disposició de l'usuari, i obtenir una còpia de la reclamació formulada. 
 
f) Rebre un rebut o factura, en el qual consti de manera clara i desglossada els serveis 
prestats. 
 
g) Els altres drets reconeguts en les normes que aproven i desenvolupen l’estatut dels 
consumidors. 
 
h) Tenir la garantia de les condicions sanitàries dels serveis. 
 
i) Ésser consultats sobre el procés d'elaboració i/o estudi de les normes d'ordenació 
del servei i participar-ne. 
 
j) Tenir la garantia de continuïtat de la prestació. 
  
 
Article 16.- Usos. 
 
1. El dret funerari implica només l’ús temporal i privatiu de les sepultures i nínxols del 
cementiri, la titularitat dominical dels quals correspon únicament a l’ajuntament. 
 
2. La titularitat d’un dret funerari neix per l’acte d’atorgament de la concessió i el 
pagament de la taxa o exacció establerta per la corresponent Ordenança Fiscal. 
 
3. El dret funerari esdevindrà constituït i amb plena eficàcia davant de tercers 
mitjançant la seva inscripció en el llibre de Registre, i mitjançant l’expedició del 
corresponent títol nominatiu per a cada sepultura. Quan es tracti de sepultures de 
construcció particular, el títol serà lliurat a partir de l’acte d’edificació. 
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Article 17.- Accessoris. 
 
Les obres de caràcter artístic i qualsevol altra instal·lació fixa que hi hagi en les 
sepultures i en els nínxols revertiran a favor de l’ajuntament de l’arboç a la finalització 
del període de la concessió. Malgrat això, se’n podrà autoritzar la retirada durant la 
vigència de la concessió, sempre que no impliqui un deteriorament de la sepultura. 
 
 
Article 18.- Titulars. 
 
1. El dret funerari es registrarà: 
 
a) A nom d’una persona física. 
b) A nom de comunitats religioses o bé establiments benèfics o hospitalaris reconeguts 
així per l’administració, per a ús exclusiu de llurs membres o empleats. 
c) A nom de corporacions, fundacions o entitats legalment constituïdes, de tipus social 
o benèfic, per a ús de llurs membres. 
d) A nom d’ambdós cònjuges o unions de fet en el moment de la primera adquisició. 
 
2. En cas de nínxols a nom d’un titular més “família” o “fills”, preval la titularitat del 
primer nom que consti. En cas de defunció d’aquest titular, se seguiran les regles dels 
articles de les successions mortis causa de la titularitat dels nínxols.  
 
 
Article 19.- Règim dels drets funerari i dades dels  nínxols . 
 
1. Els drets funeraris són de dues classes: 
 
a) Concessió de dret funerari. Són concessions sobre domini públic per un termini 
temporal màxim de cinquanta anys. Donen dret a l’enterrament successiu de diverses 
persones mentre duri la vigència del dret. Són transmissibles en els termes d’aquest 
Reglament fins a la seva caducitat. 
 
b) Drets funeraris temporals en règim d’arrendament. Donen dret a l’enterrament d’una 
persona. No són transmissibles i es concediran per terminis no inferiors a dos anys ni 
superiors a cinc. Només es podran renovar una sola vegada i només podran ser 
objecte d’una sola inhumació. Així mateix, aquests nínxols seran preferentment els de 
la fila superior. 
 
2. En els títols de drets funeraris es farà constar: 
 

• Dades que identifiquin les sepultures. 
• Data de l’adjudicació i/o de l’acord municipal, si s’escau. 
• Nom, cognoms i resta de dades personals del titular 
• Identificació per nom, cognom i sexe dels cadàvers o de les restes objecte 

d’inhumacions, exhumacions o trasllats, i data d’aquestes operacions. 
• Limitacions i/o prohibicions, si s’escau. 
• Durada de la concessió. 
• El nom del beneficiari, en cas que s’hagi efectuat el nomenament d’acord amb 

l’article 34.6. 
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Article 20.- Terminis del dret. 
 
1. El dret a l’ús privatiu de caràcter temporal de sepultures i nínxols tindrà una duració 
determinada, la qual serà improrrogable. Només excepcionalment si un cadàver és 
enterrat quan el termini que manca per a la fi de la concessió és inferior al legalment 
establert per al trasllat del cadàver, aquest termini es prorrogarà per 5 anys des de la 
data de l’enterrament. Durant el transcurs d’aquesta pròrroga excepcional de 5 anys, 
no es podrà practicar cap nou enterrament en el nínxol en qüestió. 
 
Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la duració del termini 
únic pel qual fou concedit inicialment. 
 
2. Dins dels tres mesos abans de finalitzar el termini de duració del dret funerari, el 
titular o la persona que s’hagi subrogat per transmissió del dret, podrà sol·licitar se’ls 
atorgui un nou dret d’ús privatiu de caràcter temporal sobre el mateix nínxol o 
sepultura o bé el lloguer d’un nínxol per a les restes. Si no ho sol·liciten en el termini 
abans esmentat, es traslladaran les restes existents a l’ossera general quedant el 
nínxol o sepultura de plena disponibilitat de l’ajuntament, un cop extingit el dret. 
 
 
Article 21.- Lloguers de nínxols. 
 
Els lloguers de nínxols s’adjudicaran per uns terminis de 2 o 5 anys. En cas de 
defunció per malaltia infecciosa, haurà de ser per 5 anys, i es destinaran els nínxols, 
prioritàriament, de la darrera fila de les seccions. 
 
En quant als mateixos nínxols de lloguer, podran ser adquirits com a drets d’ús privatiu 
de caràcter temporal pel seu titular mitjançant el pagament de la taxa que 
correspongui, d’acord amb la Ordenança Fiscal. La durada d’aquesta concessió es 
veurà disminuïda pel termini que hagi estat de lloguer. 
 
 
Article 22.- Supòsits d’urgència i necessitat. 
 
El dret d’ús privatiu de caràcter temporal i ús provisional sobre les sepultures i nínxols, 
així com els drets de lloguer, només es podran atorgar per la necessitat de 
l’enterrament immediat d’un cadàver, pel trasllat de restes des d’un altre nínxol o per 
qualsevol altra causa justificada i acceptada per l’ajuntament, així com els casos en 
que la Corporació cregués oportú posar drets a la venda. 
 
 
Article 23.- Criteris d’atorgament. 
 
Els drets funeraris previstos en el present Reglament s’atorgaran en funció de les 
possibilitats que hi hagi en el seu moment, sense obrir cap nova secció de nínxols fins 
que l’anterior s’hagi exhaurit. L’ajuntament podrà establir l’ordre de disponibilitat del 
dret funerari dins de la mateixa secció. 
 
Si es produís el cas de noves adjudicacions, es donarien només els nínxols ja 
construïts, sempre amb respecte a l’ordre d’arribada de les sol·licituds. 
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Article 24.- Enterraments successius. 
 
Per als enterraments successius, i prèvia petició del titular o de llurs representants, es 
procedirà a obrir la sepultura i realitzar la reducció de restes abans que siguin presents 
els assistents a la inhumació. 
 
 
Article 25.- Caducitat 
 
S’entendrà caducat el dret funerari atorgat un cop finalitzat el termini de la seva 
durada, llevat del supòsit de pròrroga automàtica i excepcional. No obstant això, abans 
de declarar la caducitat del dret, s’haurà notificar i donar audiència a l’interessat. 
  
 
Article 26.- Subjecció a llicència. 
  
1. La inhumació, exhumació i el trasllat de cadàvers i restes estan subjectes a llicència 
municipal o autorització atorgada per l'Alcalde o persona en qui delegui. 
  
2. La persona interessada en obtenir una llicència d'inhumació haurà de presentar la 
documentació següent: 
  
a) Petició degudament signada pel titular de la sepultura o pel seu apoderat amb poder 
especial. 
b) DNI o fotocòpia autentificada del titular i del difunt. 
c) Autorització judicial, si s’escau, d'inhumació o exhumació; i en tot cas, per a supòsits 
diferents de la mort natural.  
d) Còpia del títol funerari o sol·licitud de concessió del dret funerari, segons s’escaigui. 
e) Pagament dels drets establerts en la Ordenança Fiscal corresponent. 
  
 
Article 27.- Inhumacions i exhumacions. 
  
1. Les inhumacions, exhumacions i trasllats es portaran a terme segons les normes del 
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya, i d’acord amb el que disposa 
el present Reglament. Serà possible realitzar els trasllats sense la presència de la 
família, o dels representants d’aquesta, comptant amb l’autorització prèvia de 
l’ajuntament o bé judicial, si fos el cas. 
 
No es podrà donar destí final a un cadàver abans de 24 hores des de la defunció. 
Únicament en els casos en que s'hagi practicat l'autòpsia o s'hagin obtingut òrgans per 
a trasplantament, es pot donar destí final a un cadàver abans del transcurs d'aquest 
termini. 
  
Cada fèretre ha de contenir exclusivament el cadàver pel qual s'ha autorizat la 
inhumació. 
 
Tota inhumació, exhumació o trasllat requerirà l’autorització dels serveis funeraris 
municipals i, si s’escau, de les autoritats sanitàries corresponents.  
  
2. No poden dipositar-se dos o més cadàvers en el mateix fèretre, excepte en els 
següents casos: 
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a) Mares i criatures abortives, mortes totes dues en el mateix moment. 
b) Catàstrofes. 
c) Greus anormalitats epidemiològiques. 
  
La inhumació de dos o més cadàvers en el mateix fèretre ha de ser autoritzada o 
ordenada per l'alcalde. 
 
3. No es podrà obrir cap construcció funerària destinada a la inhumació de cadàvers 
abans del transcurs de dos anys des de la darrera inhumació; o de cinc anys, si es 
tracta de cadàvers amb defunció per malalties infeccioses, excepte autorització 
judicial. 
  
L'alcalde, pot autoritzar l'exhumació de cadàvers i de restes cadavèriques que hagin 
de ser immediatament reinhumades o incinerades dins el mateix cementiri. 
  
L'exhumació de cadàvers o de restes cadavèriques que hagin de ser conduïdes a un 
altre cementiri requeriran, quan així ho disposi la normativa vigent, l'autorització del 
Delegat Territorial del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. 
  
4. En tot cas, el termini màxim que pot transcórrer des de l'exhumació fins a la 
reinhumació d'un cadàver no pot excedir de quaranta-vuit hores. 
  
L'ajuntament notificarà als interessats, a través dels serveis funeraris corresponents, el 
dia i la hora de la pràctica de la exhumació. 
  
Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat 
resolució, s'entendrà desestimada. 
 
 
Article 28.- Tramitació de les inhumacions. 
 
1. En el moment de la presentació d’un títol per realitzar una inhumació s’identificarà la 
persona que faci aquesta presentació. Si no n’és el titular, haurà de justificar la seva 
intervenció i legitimació a requeriment del servei municipal competent en matèria de 
cementiris. 
 
Es podrà autoritzar una inhumació sense títol en els casos següents: 
- Quan sigui el mateix titular qui ho sol·liciti al·legant pèrdua del títol, prèvia 
comprovació en el llibre de registre de nínxols de l’ajuntament. 
- Quan s’hagi d’inhumar el mateix titular, en autoritzar l’enterrament sense presentació 
del títol a qualsevol persona que comparegui, tant si és familiar com si no. 
 
En ambdós supòsits, caldrà la presentació prèvia de la sol·licitud per instar el duplicat 
per pèrdua o per canvi de titularitat. Un cop transcorreguts dos anys sense que es 
regularitzi aquesta titularitat funerària, aquesta revertirà en l’ajuntament de l’Arboç, 
prèvia la tramitació del corresponent expedient. 
 
2. A la vista de la documentació presentada, s’expediran els permisos d’inhumació i la 
papereta d’enterrament, la qual haurà de presentar-se a l’encarregat del cementiri en 
el moment de la inhumació. 
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De la mateixa manera, s’anotarà la inhumació que s’hagi de practicar en el títol 
presentat, així com també en el corresponent Llibre de Registre de nínxols.  
 
3. No es podrà obrir cap sepultura ni es podrà realitzar cap trasllat de difunt, ni de 
restes, fins que no hagi transcorregut el temps previst per la legislació vigent, o 
excepcionalment, per manament judicial. 
 
 
Article 29.- Nombre d’inhumacions. 
 
El nombre d’inhumacions successives en cadascuna de les sepultures només estarà 
limitat per la capacitat, i a tenor dels següents criteris: 
 
a) A criteri del responsable municipal, en funció del registre històric de difunts 
enterrats, es podrà exigir una reducció de restes, prèvia a una nova inhumació. 
 
b) Abans d’una nova inhumació, si cal fer la reducció de restes, s’hauran de tenir en 
compte els terminis que marca la Llei de Policia Sanitària i Mortuòria de Catalunya. 
 
c) En cas de nínxols antics amb dimensions reduïdes, els serveis funeraris hauran de 
tenir-ho en compte perquè els models de caixes no superin les dimensions dels 
nínxols. 
 
Qualsevol limitació voluntària disposada pel titular del dret funerari restarà 
condicionada al termini del dret funerari corresponent. 
 
 
Article 30.- Exhumacions. 
 
L’exhumació d’un cadàver, o de les restes, per realitzar-ne la inhumació en un altre 
cementiri, necessitarà la sol·licitud del titular de la sepultura de que es tracti, i caldrà 
que hagin transcorregut els terminis establerts, d’acord amb les normes d’aquest 
Reglament i del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya. A més, 
requerirà, quan així ho disposi la normativa vigent, l'autorització del Delegat Territorial 
del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Article 31.- Classes de sepultures. 
 
El cementiri compta amb els següents tipus de sepultures: 
 
1. Nínxol: Departament individual situat en una edificació amb diversos nivells sobre la 
rasant del terreny. 
 
2. Sepulcre: Instal·lació amb un o diversos departaments individuals situats sota la 
rasant del terreny. 
 
3. Panteó: Edifici funerari amb departaments i estructures per sobre i per sota de la 
rasant del terreny. 
 
4. Columbari: Departament individual de petita mida destinat a inhumar restes 
incinerades. 
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5. Ossari: Recinte comú on es dipositen restes cadavèriques de més de cinc anys 
d’antiguitat, procedents d’altres sepultures. 
 
6. Fossa comú: Recinte comú en el qual s’inhumen cadàvers no identificats. 
  
 
Article 32.- Transmissió de drets funeraris.  
  
1. Les llicències són transmissibles entre vius a favor de familiars que ostentin la 
condició d'hereus forçosos del titular segons el dret civil català. 
  
Les llicències són transmissibles mortis causa a favor de la persona designada pel 
testador, i/o beneficiari, d’acord amb l’article 34 d’aquest Reglament. 
  
La transmissió inter-vivos requerirà l'acord entre les dues parts i l'autorització de 
l'ajuntament. 
 
2. Els terrenys, els nínxols, les tombes i qualsevol altra sepultura o construcció que hi 
hagi al cementiri, i els drets constituïts sobre aquests, es consideren béns fora del 
comerç lliure entre particulars, i només seran vàlides les transmissions previstes en el 
present Reglament. 
 
3. Serà vàlida la transmissió dels drets funeraris per actes inter-vivos o mortis causa, 
tal com preveuen els articles següents. 
 
 
Article 33.- Transmissió inter-vivos. 
 
S’estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per 
actes inter-vivos a favor de familiars del titular, en línia directa i col·lateral, fins al quart 
grau, ambdós per consanguinitat, i fins al segon grau per afinitat, com també el que es 
faci a cònjuges o a persones que acreditin la situació legal d’unió estable de parella a 
l’empara de la legislació vigent.  
 
De la mateixa manera, es tindran per vàlides aquelles que es facin a favor d’hospitals, 
entitats benèfiques o religioses, amb personalitat jurídica i d’acord amb la llei. 
 
 
Article 34.- Transmissió mortis-causa, titularitat provisional i designació de 
successor: 
 
1. Al produir-se la mort del titular d’un dret funerari, tindran dret a la transmissió en el 
seu favor, per aquest ordre, els hereus testamentaris, el cònjuge supervivent i els fills 
supervivents. 
 
En cas de pluralitat d’hereus testamentaris, la titularitat del dret funerari serà 
reconeguda a favor del cohereu que es designi per la majoria dels cohereus restants. 
Si no fos possible aquesta unanimitat, el dret serà reconegut de manera provisional al 
cohereu que presenta la sol·licitud en els termes de l’apartat 3 d’aquest article; i de 
forma definitiva, passant cinc anys després de la mort del titular. 
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2. Per al cas de pluralitat de fills supervivents i en absència de cònjuge supervivent, 
s’aplicarà el mateix ordre que el que s’estableix per a hereus testamentaris, i la 
possibilitat també de reconeixement de dret provisional. 
 
En ambdós supòsits, les circumstàncies expressades s’acreditaran per qualsevol mitjà 
de prova admissible en Dret i el dret provisional tindrà una vigència de 5 anys. 
 
3. En absència d’hereus testamentaris, cònjuge supervivent i fills supervivents del 
titular del dret, serà requisit inexcusable, acreditar el dret a la transmissió mitjançant 
declaració d’hereus ab intestato; tenint en compte, si s’escau, les mateixes regles de 
designació per majoria; i una vegada s’ha aplicat la llei civil d’aquest tipus de 
successions. 
 
En aquest darrer cas, excepcionalment també, i si no fos possible aplicar les regles 
anteriors, s’atribuirà la titularitat del dret funerari amb caràcter provisional a aquell dels 
reclamants que ho hagi sol·licitat, ja sigui hereu directe, familiar acreditat o amb 
parentiu, afinitat, vinculació o convivència manifestada a través d’una declaració 
jurada, tingui o no possessió del títol, estigui al corrent de pagament de les taxes o 
altres conceptes relacionats amb el dret funerari, i hagin passat com a mínim dos anys 
des de la defunció del titular. 
 
4. Quan el posseïdor del títol sigui una persona que no tingui relació de parentiu amb 
el titular, o quan aquesta relació no pugui acreditar-se de forma fefaent, el posseïdor 
estarà obligat a acreditar la mort del titular que no ha atorgat testament, aportant el 
certificat de defunció i últimes voluntats. 
 
Una vegada lliurada la documentació anterior, es publicarà mitjançant edictes al Taulell 
Edictal Únic, per a coneixement de possibles persones interessades en el canvi de 
nom del titular. Les despeses que s’originin per aquestes publicacions aniran a càrrec 
del peticionari. 
 
Si no es produeix cap tipus de reclamació durant aquest període d’exposició dels 
edictes, s’entendrà el posseïdor com a nou titular, si bé amb caràcter provisional i per 
un termini de 5 anys, amb l’advertiment que si durant aquest període, sorgís una 
tercera persona amb millor dret, seria revocat el dret funerari atorgat, que s’atorgaria al 
nou sol·licitant, sense possibilitat de reclamar cap mena d’indemnització o 
compensació. 
 
5. L’ajuntament és qui tindrà la potestat d’autoritzar o no la titularitat provisional, en 
funció de les proves, al·legacions i documentació que cregui pertinent acreditar el 
sol·licitant. 
 
Aquesta titularitat provisional per 5 anys, ho serà des de la data de defunció de l’actual 
titular, passats els quals, si ningú més n’ha reclamat la titularitat, s’entendria a favor del 
sol·licitant de forma definitiva. 
 
Durant el termini de dret provisional, el titular només podrà fer les inhumacions que 
tinguin un caràcter urgent. La titularitat provisional no donarà dret a ulteriors 
transmissions ni a exhumacions, fins que una vegada transcorreguts els 5 anys de 
duració, aquella esdevingui definitiva. 
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6. El titular del dret funerari en qualsevol moment podrà designar un beneficiari de la 
sepultura, comunicant-ho a través de document exprés on s’identifiqui amb claredat les 
dades de la persona beneficiària, la data del document i la signatura del titular. 
Després de l’absència d’aquest, el referit beneficiari podrà comparèixer davant del 
servei de Cementiri i subscriure una acta en que es consignin les dades del nínxol i del 
beneficiari en qüestió en cas que sobrevisqui al titular. Aquesta acta es podrà substituir 
per un document o acta notarial. 
En cas de no comparèixer, s’entendrà que renuncia a aquest dret. 
 
 
Article 35.- Extinció i reversió del dret funerari o nínxol. 
 
1. Es produirà l’extinció del dret funerari amb reversió del nínxol o de la sepultura 
corresponent a favor de l’ajuntament, en els supòsits següents, prèvia la tramitació de 
l’expedient corresponent: 
 
a) Pel transcurs del termini de durada del dret funerari o, excepcionalment, pel 
transcurs del termini de pròrroga previst en l’article 20.1 d’aquest Reglament. 
 
b) Per renúncia expressa del titular. 
 
c) Per l’estat ruïnós de la construcció, quan aquesta fos de caràcter particular. La 
declaració de tal estat i la seva caducitat requerirà la prèvia tramitació d’expedient 
administratiu. 
 
d) Per abandó del nínxol o sepultura. Es considerarà com a tal quan es produeixi 
alguna de les següents circumstàncies: 
 

• El transcurs de dos anys des de la mort del titular del dret funerari sense que la 
persona o persones que ostenti/n el dret a la transmissió en el seu favor ho 
hagi/n sol·licitat a l’ajuntament. 

• Per la manca de pagament en dos anys de les taxes o cobrament que 
corresponguin dins del termini que s’atorgui. 

• Tenir els nínxols i sepultures amb signes ostensibles d’abandonament o 
deixadesa pel que fa a la seva conservació, manteniment o aspecte físic. 

 
El que s’estableix en els apartats c) i d) d’aquest article serà també aplicable als 
adjudicataris de drets anteriors a la data d’entrada en vigor del present Reglament, 
previ advertiment formal, fet pel qual se’ls atorgarà un termini de tres mesos per a que 
puguin fer desaparèixer les circumstàncies que poguessin donar lloc a l’expressada 
ruïna i reversió. 
 
2. L’extinció i reversió contemplades a l’apartat a) d’aquest article no serà aplicable als 
drets funeraris atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reglament, i 
es respectaran els drets adquirits segons la normativa vigent en el moment de la seva 
concessió. 
 
3. La declaració d’extinció del dret pels motius assenyalats als apartats c) i d) requerirà 
la prèvia tramitació d’expedient administratiu, amb audiència dels interessats. Abans 
d’iniciar-se l’expedient d’extinció, en qualsevol cas, s’haurà de concedir el termini de 
tres mesos als interessats per tal que puguin regularitzar la situació del dret funerari. 
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4. Per al supòsit de finalització del dret pel transcurs del termini de durada establert en 
el present Reglament, se seguirà el tràmit regulat al mateix article 20. 
 
 
Article 36.- Rescat del dret funerari. 
  
La titularitat de la llicència de dret funerari es perdrà i podrà ser rescatada per 
l’ajuntament per alguna de les causes següents: 
  
a) Per renúncia expressa del titular o abandonament notori. 
b) Per pèrdua o modificació substancial de les condicions que van motivar inicialment 
la concessió. 
c) Per morositat de més de dos anys en el pagament de la taxa de manteniment, 
sempre que en cada anualitat s'hagi seguit el procediment de constrenyiment sense 
resultat. 
d) Per altres causes justificades que determini l’ajuntament. 
 
 
Article 37.- Registre de drets funeraris.  
  
1. L'Ajuntament haurà de dur un llibre registre en el qual s'anotaran totes les 
inhumacions i les exhumacions que es facin, especificant-ne la data de realització, 
nom del difunt o del titular de les restes i del lloc de la inhumació. 
  
Al Registre de drets funeraris s'hi anotaran els titulars, les inhumacions i exhumacions, 
i les diferents incidències del servei. 
 
2. El dret funerari s’inscriurà en el Llibre registre corresponent i serà acreditat 
mitjançant l’expedició de la llicència, autorització o títol pertinent. 
 
En cas de sostracció o pèrdua del títol, s’expedirà un duplicat mitjançant sol·licitud 
prèvia de l’interessat, i liquidació de la taxa pertinent, si fos el cas. 
 
Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en el títols, es corregiran a instància del 
titular, prèvia justificació i comprovació. 
  
 
Article 38.- Obligació de prestar els serveis. 
 
L’administració, com a titular del servei, i els gestors corresponents, si n’hi hagués, 
estan obligats a prestar els serveis descrits en aquest Reglament, sense que puguin 
negar ni suspendre la prestació dels mateixos. 
  
 
Article 39.- Característiques del cementiri. 
  
El cementiri haurà de disposar, com a mínim, de les instal·lacions que s'assenyalen a 
continuació i que hauran de complir la normativa sanitària vigent: 
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1. Diverses sepultures dels tipus descrits al present Reglament. 
2. Places d'aparcament en nombre raonable. 
3. Un magatzem suficient per a dipòsit de materials i si s'escau per als vehicles. 
4. Un local per a la neteja i desinfecció i instal·lacions d’aigua. 
5. Elements ornamentals. 
6. Un sector destinat a l'enterrament de restes humanes procedents d'avortaments, 
d'intervencions quirúrgiques i de mutilacions. 
7. Un o diversos indrets destinats a ossera general per recollir les restes provinents 
d’exhumacions. En cap cas, ningú no podrà reclamar les restes una vegada 
dipositades a les osseres. 
8. Un crematori per a la destrucció de robes i tots aquells objectes que no siguin restes 
mortals i que procedeixin de l’evacuació de sepultura i neteja del cementiri.  
 
  
Article 40.- Clausura.  
  
El cementiri no podrà ser destinat a altres usos fins després de transcorreguts deu 
anys des de la darrera inhumació. 
  
 
Article 41.- Horari.  
  
El cementiri haurà d'estar obert en els horaris que determini l’Alcalde o persona o 
òrgan en qui delegui, tant en dies feiners com festius. 
  
Les inhumacions i exhumacions, llevat d'ordre judicial en contrari, es faran en hores 
d'obertura al públic. 
  
 
Article 42.- Personal. 
  
Tot el personal que presti serveis haurà d'anar correctament vestit i tractarà el públic 
amb la màxima correcció. 
  
 
Article 43.- Trasllat de cadàvers. 
  
El trasllat de cadàvers i restes cadavèriques dins del cementiri municipal només el 
podran fer el personal municipal o empreses expressament autoritzades. Es 
considerarà contrària a aquest Reglament la prestació de qualsevol altre servei 
funerari a l'interior del cementiri per empreses o persones sense la corresponent 
llicència o autorització. 
La conducció dels cadàvers s'efectuarà d'acord amb allò que disposen les normes de 
policia sanitària mortuòria vigents. 
  
 
Article 44.- Inhumacions. 
  
Les inhumacions es duran a terme dins l'horari que tingui establert el cementiri, llevat 
que circumstàncies especials aconsellin que es faci en un altre horari, prèvia 
autorització expressa de l'alcalde. 
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Article 45.- Incineració. 
  
1. Qualsevol cadàver pot ser incinerat amb independència de la causa de la mort, 
llevat dels supòsits que estableixi la normativa sanitària. 
 
Les cendres resultants de la incineració, si es dipositen al cementiri, han de ser 
col·locades preferentment en un columbari, o bé en un nínxol. 
  
2. El transport de les urnes de cendres o llur dipòsit posterior no està subjecte a cap 
exigència sanitària. 
  
 
Article 46.- Llibre de reclamacions. 
  
Hi haurà a disposició del públic un llibre de reclamacions i s'expedirà còpia de les que 
es presentin al seu signant. 
 
 
Article 47.- Inspeccions.  
  
L'Ajuntament inspeccionarà el servei quan cregui convenient i en tot cas un cop a 
l'any, a fi de comprovar el correcte estat de funcionament i les condicions sanitàries de 
les instal·lacions i de la resta de material destinat als serveis. 
 
En el cas que les inspeccions determinessin l'existència de deficiències de qualsevol 
mena, l'empresa gestora, si fos el cas, les haurà d'esmenar en el termini que es 
determini. Si no ho fessin dins el termini concedit, els hi serien aplicades possibles 
penalitzacions. 
  
 
Article 48.- El servei gratuït. 
  
1. Tindran dret al servei gratuït de sepultura els veïns del terme municipal que no 
disposin de recursos econòmics ni de persones amb drets successoris que es puguin 
fer càrrec de les despeses derivades de l'enterrament. La concessió de servei gratuït 
es farà per Decret de l'Alcaldia, previ el corresponent informe dels Serveis socials, o 
per ordre judicial. 
Els enterraments per a indigents han de ser facilitats obligatòriament per l'ajuntament. 
 
2. En el cas que es tractés d'algun cadàver abandonat, es procedirà igualment a la 
seva inhumació a petició del Jutjat d'Instrucció del Partit judicial. 
  
3. Les sepultures ocupades en règim de servei gratuït ho seran en règim de lloguer 
temporal per cinc anys. Transcorreguts aquests, passaran al règim ordinari. Si cap 
familiar no es fes càrrec de les despeses de manteniment inherents a la sepultura, es 
podran traslladar les restes a l'ossari i la sepultura esdevindrà vacant. 
  
 
Article 49.- Tarifes. 
 
Les taxes o tarifes del servei seran determinades lliurement per l'ajuntament i 
aprovades per la corresponent Ordenança Fiscal. 
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Article 50.- Infraccions, òrgan competent i persone s responsables. 
  
1. En el cas d'irregularitat en els serveis o incompliment del present Reglament i les 
altres disposicions en matèria de policia sanitària mortuòria, l'alcalde podrà imposar les 
sancions previstes en el present capítol.  
 
Les sancions es graduaran tenint en compte la infracció, i la importància de la 
deficiència observada, així com les conseqüències per a la salut pública. 
 
2. La responsabilitat per les infraccions descrites en els articles següents correspon a 
la persona que haurà comès la infracció. La responsabilitat podrà ser solidària o 
subsidiària, en cas de més d’un infractor. 
  
 
Article 51.- Infraccions molt greus. 
  
Es consideraran faltes molt greus: 
  
1.- La prestació de qualsevol servei funerari o la manipulació de cadàvers sense la 
preceptiva llicència o autorització municipal. 
2.- Infringir les ordenances, les normes sanitàries, els reglaments o les ordenances 
municipals i provocar, així, una situació de risc per a les condicions sanitàries de la 
població. 
3.- Falsejar dades relatives al servei funerari i donar informació falsa sobre les 
condicions de prestació dels serveis. 
4.- Facturar serveis no contractats ni sol·licitats. 
5.- Impedir o dificultar als funcionaris o agents de l’autoritat la inspecció dels serveis 
del cementiri. 
6.- Qualsevol vulneració dels drets de l'usuari reconeguts al present reglament. 
7.- La comissió de dues faltes greus en el termini d'un any. 
8.- La profanació de sepultures, sense perjudici de les responsabilitats penals que 
pugui generar. 
  
 
Article 52.- Infraccions greus. 
  
Són faltes greus: 
  
1.- No prestar el servei en l'horari previst. 
2.- Donar informació o assessorament erronis a les persones usuàries sobre els 
tràmits legals o els materials a utilitzar preceptivament, i les pràctiques sanitàries a 
complir. 
3.- Incompliment de la normativa sanitària i deficiències en el material, quan no s'hagin 
esmenat a requeriment de l'Ajuntament, sempre que no suposin una situació de risc 
per a les condicions sanitàries de la població. 
4.- Obstruir l’activitat inspectora dels òrgans competents. 
5.- Causar desperfectes a les sepultures o als elements estructurals i ornamentals. 
6.- Desobediència a les instruccions dels funcionaris o agents municipals quan els fets 
suposin un perill per a la salut pública. 
7.- La reincidència en més d’una falta lleu. 
  



 
 

 

 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: aj.arboc@altanet.org 
 

 
 

 
Article 53.- Infraccions lleus. 
  
Són faltes lleus: 
  
1.- Les deficiències en el servei que no siguin susceptibles de derivar en problemes 
sanitaris. 
2.- La manca d'atenció i correcció respecte dels usuaris. 
3.- No atendre les indicacions de l'ajuntament sobre la organització de les comitives 
funeràries. 
4.- Desobediència a les instruccions dels funcionaris o agents municipals quan no 
suposi perill per a la salut pública. 
  
 
Article 54.- Sancions. 
 
1.- Les faltes lleus se sancionaran amb amonestament o multa de fins a 500 euros. 
2.- Les faltes greus se sancionaran amb multa de 500 a 2.500 euros.  
3.- Les faltes molt greus se sancionaran amb multa de 2.500 a 5.000 mil euros, i la 
possibilitat de decretar la suspensió o inhabilitació de l’exercici de l’activitat per un 
període de fins a tres anys. 
  
 
Article 55.- Procediment sancionador. 
  
El procediment sancionador s'ajustarà a aquell que determina la normativa vigent 
sobre procediment administratiu sancionador. 
  
 
Article 56.- Prescripció. 
  
Les faltes lleus prescriuran al cap de sis mesos, les faltes greus al cap de dos anys i 
les faltes molt greus, al cap de tres anys. Les sancions lleus prescriuran al cap d’un 
any, les greu al cap de dos, i les molt greus, al cap de tres anys. 
  
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
 
En cap cas podran ser titulars de concessions, ni de cap dret funerari, les companyies 
d’assegurances o de previsió, o qualsevol altra similar; i per tant, no tindran efectes 
davant de l’ajuntament les clàusules de pòlisses o contracte que no siguin els de cobrir 
els drets als assegurats de proporcionar-los un capital per abonar el dret funerari 
corresponent. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 
En cas de permuta dels títols dels nínxols, es mantindrà la data original d’adquisició a 
efectes de còmput de terminis, i els sol·licitants hauran d’abonar a l’ajuntament la 
diferència de preu que suposi adquirir un nínxol de preu més elevat, excepte que la 
permuta fos a sol·licitud de l’ajuntament. 
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En cas de transmissió on l’ajuntament adquireixi un nínxol de preu més elevat, la 
permuta es realitzarà sense liquidació de compensació econòmica a favor del 
sol·licitant, llevat que la permuta fos a sol·licitud de l’ajuntament. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
  
Els nínxols a nom d’institucions benèfiques o religioses, com l’Arquebisbat, Parròquia o 
Congregacions religioses o hospitalàries, tindran també la duració que preveu aquest 
Reglament.  
 
L’ajuntament haurà de tenir a disposició d’aquestes entre dos i tres nínxols per cada 
entitat, per al seu lliure ús per a enterraments per motius benèfics o religiosos. 
 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 
Es declararà l’extinció dels drets funeraris sobre nínxols i sepultures que, a l’entrada 
en vigor del present Reglament, presentin un estat ruïnós o es considerin abandonats, 
prèvia la tramitació del corresponent expedient, amb audiència dels interessats, de 
conformitat amb el que preveu aquest Reglament. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
Es respectaran els drets adquirits abans de l’entrada en vigor del present Reglament, 
emparats per la normativa vigent en el moment de la seva concessió. 
 
Els drets funeraris atorgats a perpetuïtat que tinguin l’últim canvi de titularitat abans del 
reglament del 2002, en ser un bé de domini públic, es comptaran 99 anys, a partir de 
la data de la darrera transmissió anterior al 2002. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA 
 
Aquells drets funeraris que no han tingut cap tipus de transmissió amb data anterior a 
l’entrada en vigor del present reglament, tindran la vigència que preveu el present 
Reglament, comptats des de la propera transmissió que tinguin o sinó des de la data 
d’entrada en vigor del present reglament. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
  
El present reglament entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació íntegra al 
Butlletí Oficial de la Província. 
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Joan Sans i Freixas 
Alcalde 
 
 
L’Arboç, a 21 de març de 2016  


