Reglament del Cementiri
Municipal
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1.

Introducció

Aprovat definitivament el Reglament del cementiri municipal, en sessió de Ple del dia 31 de
gener del 2002, i de conformitat amb l’article 66 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es transcriu íntegrament
per a la seva entrada en vigor, quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils des del
dia següent de la seva publicació en el BOP de Girona.

2.

CAPÍTOL I.- Disposicions generals

Article 1r.
1.1. L’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és titular i propietari del cementiri del seu
terme municipal, i en té ple domini. Aquest es troba integrat en el patrimoni municipal com bé
de domini públic afecte al servei públic de cementiri.
1.2. El cementiri és un servei mínim obligatori als efectes del que disposen els articles
26.1.a) i 18.1.g) de la LRBRL.
1.3. El cementiri municipal és aconfessional, per tant no està subjecte necessàriament a
cap ritual o condició de tipus religiós.
1.4.Segons la legislació vigent li correspon, també, la direcció, l’administració, la
reglamentació del servei i l’aprovació de les ordenances fiscals per a la prestació de serveis a
la realització d’activitats de la seva competència, sens perjudici del què determina la
disposició addicional única d’aquest Reglament.
Article 2n.
2.1. La instal·lació, el sosteniment, i el règim i govern interior del cementiri, segons la
capacitat exigida per les necessitats de la població, són competència de l’Ajuntament i es
realitzaran d’acord amb les lleis i les disposicions sanitàries vigent i amb les pròpies que
pugui dictar.
2.2. De manera simplement enunciativa, no limitativa, li correspon:
a) La seva cura, neteja i condicionament.
b) La concessió de drets funeraris sobre parcel·les i sepultures.
c) La percepció de drets i taxes que procedeixin.
d) El registre de sepultures.
e) El compliment de les mesures higièniques i sanitàries vigents o que puguin entrar en
vigor.
f) El nomenament i resta d’actes referents al personal al servei del cementiri.
Article 3r.
Per a la prestació del servei s’aplicaran les tarifes establertes en l’Ordenança Fiscal vigent.
Article 4t.
4.1. Ateses les especials característiques del servei, el manteniment del cementiri
municipal, el farà el personal necessari en cada moment.
4.2. Els treballs d’execució funerària seran prioritaris davant dels de manteniment,
neteja i conservació.
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3.

CAPÍTOL II.- Serveis generals

Article 5è.
El cementiri s’obrirà al públic obligatòriament, tots els dies de l’any, tant els dies laborals
com els festius, segons el següent horari que figurarà a la porta del mateix: 1 d’octubre a 30
d’abril, ambdós inclosos, de les 9:00 a les 19:00 hores; 1 de maig de 30 de setembre, ambdós
inclosos de 8:00 a les 20:00 hores. L’alcalde mitjançant Decret podrà modificar-ho.
Article 6è.
Els vehicles de transport de mercaderies, excepte els propis del servei, no podran circular pels
cementiris sense autorització prèvia.
Article 7è.
7.1. Els visitants dels cementiris s’hauran de comportar amb respecte dins del recinte,
i no es permetrà cap acte que, directa o indirectament, pugui suposar profanació. En cas que
es produeixi, el personal adscrit al servei del cementiri ho comunicarà a l’autoritat competent.
7.2. Així mateix els visitants del recinte del cementiri que vagin acompanyats
d’animals, els hauran de dur degudament lligats i controlats d’acord amb el que estableix
l’ordenança de tinença d’animals. No podran entrar al recinte els gossos inclosos dins del
catàleg de races perilloses.
7.3. No es permetrà la col·locació de testos ni jardineres en el terra frontal dels nínxols
de la primera fila.
Article 8è.
A les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà el registre públic de totes les
sepultures i de les actuacions que s’hi realitzin, un llibre de reclamacions i els obligatoris que
exigeix el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel que s’aprova el reglament de policia
sanitària mortuòria.

4.

CAPÍTOL III.- Del personal

Article 9è.
El personal adscrit al servei de cementiri realitzarà funcions d’execució funerària i de
manteniment, conservació i neteja, sota la responsabilitat directa de l’Ajuntament o de
l’empresa prestadora del servei.
Article 10è.
El personal adscrit al servei de cementiri realitzarà les següents funcions:
a) Inhumació de difunts, reducció i trasllat de restes.
b) Obertura i tancament del cementiri, custòdia de la clau, i avisar al públic abans de
procedir al tancament del recinte.
c) Facilitar la seva tasca, dins l’horari d’obertura i tancament del cementiri, a l’empresa o
empreses que estiguin degudament autoritzades per efectuar els serveis funeraris en el
municipi.
d) Atenció i informació pública, en especial pel que fa a informar als usuaris sobre la
tramitació adient sobre permisos municipals, taxes, etc.
e) Atendre el públic de forma correcta i servicial, ajudant, si se li demana, a traslladar
escales de mà, rams, corones, etc..., dins del recinte del cementiri. Treure els ornaments o
flors quan s’hagin deteriorat.
f) Vetllar pel bon ordre dins el recinte del cementiri.

g) Tenir cura de tots tipus d’objectes existents al seu interior, amb especial atenció a aquells
destinats a la prestació del servei, i a aquells destinats a facilitar les tasques
d’ornamentació i sepultures.
h) Conducció i reducció, dins del recinte del cementiri, de material de rebuig provinent
d’obertura de sepultures.
i) Fer petits treballs de paleta consistents en la reparació de nínxols desocupats i
l’arranjament i pintat de façanes de blocs.
j) Col·locar les làpides i d’altres guarniments, a petició de particulars, prèvia comprovació
de que disposin del preceptiu permís municipal. En cap cas es podran posar làpides per
sobre dels muntants dels nínxols.
k) Manteniment dels jardins: poda de tanques, tallat de gespa, replantació de plantes, adob,
tractament fitosanitari de totes les espècies arbores i arbrotives que ho requereixen.
l) Tenir cura de tots els elements mecànics destinats a la prestació del servei, en especial els
dispositius d’elevació de fèretres.
m) Neteja dels carrers i de les zones enjardinades de dins del recinte.
n) Reg de les zones enjardinades de l’interior del recinte.
o) Tenir cura de la neteja i manteniment de les dependències existents a l’interior del
recinte.
p) Tenir cura del bon funcionament dels serveis d’aigua i enllumenat.
q) Vetllar pel correcte funcionament de les instal·lacions destinades a la incineració
d’ornaments, atuells funeraris i demés efectes procedents de l’evacuació i neteja de
sepultures.
El personal haurà d’estar localitzable i disponible i haurà de cobrir qualsevol necessitat
justificada dins l’horari establert.
Article 11è.
El personal del cementiri no podrà realitzar cap inhumació, exhumació, trasllat ni cap altre
servei funerari sense les corresponents autoritzacions per escrit de l’Ajuntament i de les
autoritats sanitàries i judicial quan calgui, d’acord amb el que disposa el Decret 297/97, de 25
de novembre, pel que s’aprova el reglament de policia sanitària mortuòria.
Article 12è.
12.1. El personal encarregat de l’execució funerària té l’obligació de rebre tots els
cadàvers a la porta corresponent del cementiri a l’arribada dels enterraments i de fer-se’n
càrrec a l’hora de traslladar-los al lloc on hagin de quedar inhumats definitivament. A més, en
tots els casos, han de recollir les butlletes d’autorització d’inhumació expedides per
l’Ajuntament, en què s’indica la sepultura que correspon.
La sepultura serà oberta prèviament i s’avisarà a la família per si vol assistir a l’obertura, i es
tindrà a mà el material necessari per procedir al posterior tancament una vegada efectuada la
inhumació.
12.2. Els serveis funeraris no poden quedar mai desatesos, i en cas d’absència d’algun
treballador d’execució funerària, l’Ajuntament o l’empresa prestadora del servei haurà de
cobrir aquesta absència.
Article 13è.
El personal del cementiri anirà degudament uniformat i identificat amb una placa al seu nom.
L’ús d’aquest uniforme serà obligatori durant tot el temps en què el personal estigui dintre
del recinte del cementiri.

5.

CAPÍTOL IV.- De les sepultures o construccions funeràries
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Article 14è.
14.1. Les sepultures poden ser dels tipus següents: nínxols, hipogeus, tombes,
panteons, columbaris i terra.
14.2. Les sepultures s’ajustaran a les normes sanitàries, i de dimensions exigides pel
Decret 297/1997, de 25 de novembre, d’aprovació de normes de Policia sanitària mortuòria de
Catalunya.
14.3. Totes les sepultures estaran classificades per sectors/seccions, i aniran numerades
per números i pisos i la seva conservació anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.
14.4. La construcció de nínxols, hipogeus i columbaris només serà efectuada per
l’Ajuntament, no poden realitzar-se de forma particular dins del cementiri. No obstant, els que
tinguin la concessió d’un terreny dins el cementiri hi podran construir tombes, terres o
panteons previ pagament dels drets establerts a l’Ordenança fiscal i l’aprovació de la
Comissió de Govern del disseny del projecte subjecte a informe tècnic corresponent.
14.5. La col·locació de làpides i altres ornaments funeraris es portarà a terme per part
de l’Ajuntament o de l’empresa prestadora del servei.
Article 15è.
La fosa comuna serà el lloc on de manera ordenada i mitjançant bosses, en les condicions que
fixi l’Ajuntament, s’hi dipositaran les restes cadavèriques provinents del buidatge de
sepultures. Aquestes restes seran identificades fent constar en la bossa la data i sepultura d’on
provenen fins que un cop fosa la bossa les restes que conté quedaran apilades juntament amb
la resta.
Article 16è.
16.1. L’Ajuntament haurà de confeccionar un catàleg de sepultures que pel seu valor
historicoartístic siguin susceptible de ser protegides, conservades i millorades. Als efectes
expressat es podran dictar normes especials per a la seva conservació i restauració, sense
perjudici, en el seu cas, de l’aplicació de la normativa sectorial i específica.
16.2. En relació a les sepultures catalogades que o pertanyin a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, s’haurà de procurar, mitjançant convenis, compatibilitzar la titularitat
econòmica privada del bé i del seu interès cultural.
16.3. S’ha de promoure la tutela específica de les sepultures catalogades, perquè pugui
ser objecte de fruïció col·lectiva, sens perjudici de la seva titularitat econòmica.

6.

CAPÍTOL V.- Els drets funeraris

Article 17è.
17.1. L’Ajuntament podrà regular i limitar l’adjudicació de sepultures.
17.2. L’adjudicació de sepultures es farà únicament quan sigui necessari el seu ús
immediat per a inhumació d’un difunt, despulles o cendres i es faran de forma ordenada per
ordre rigorós de petició. En el cas de nínxols i columbaris s’atorgaran per ordre de columnes i
fileres de baix a dalt. En el supòsit que estigui establer un preu diferent entre els diferents
pisos d’una filera, a qui li correspongui un nínxol més car podrà renunciar a aquest, passant a
ocupar-ne un menys car de la filera.
17.3. En els casos d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en una sepultura, a causa
de no haver transcorregut el període mínim de dos anys o de cinc anys en cas de malaltia
infecciosa des del darrer enterrament, l’Ajuntament facilitarà dins del mateix cementiri,
nínxols de concessió de lloguer provisional, pel temps indispensable fins que sigui possible el
trasllat del cadàver a la sepultura on originàriament s’hauria inhumat en el cas de no existir
l’esmentat impediment.

Aquestes adjudicacions quedaran assignades exclusivament a la quinta filera de nínxols.
Transcorregut el termini indicat, el titular de la concessió de lloguer provisional traslladarà el
cadàver o despulles a la primera sepultura.
17.4. Les adjudicacions de sepultures per al dipòsit exclusiu de urnes cineràries,
quedaran assignades exclusivament als columbaris.
17.5. En el supòsit excepcional que es vulguin dipositar cendres en sepultures diferents
als columbaris, caldrà presentar sol·licitud adreçada a l’Alcalde-President de l’Ajuntament,
que resoldrà d’acord amb l’informe emes pels serveis tècnics competents.
Article 18è.
18.1. El dret funerari sobre les sepultures implica l’autorització d’ús temporal del
dipòsit de cadàvers, despulles o cendres, i s’adquireix amb el pagament dels drets assenyalats
per l’Ordenança fiscal, i implica la subjecció als deures que estableix aquest Reglament.
18.2. El dret funerari queda garantit mitjançant la seva inscripció en el llibre-registre
corresponent i l’entrega del títol nominatiu per cada sepultura expedit per l’Ajuntament on
s’hi farà constar:
a) Les dades que identifiquin la sepultura.
b) Data l’adjudicació.
c) Nom i cognoms del titular i DNI.
d) Totes les inhumacions i exhumacions i el dia, mes i anys en què tinguin lloc.
e) Data de caducitat de la concessió.
18.3. En cas de deteriorament, sostracció pèrdua d’un títol funerari, s’expedirà un
duplicat prèvia sol·licitud del titular o dels seus hereus legals, i caldrà pagar els drets
corresponents. És requisit indispensable que el titular el nom del qual sol·licita sigui el mateix
que consta en els llibres de registre de titulars de sepultures.
18.4. Els errors en el nom o de qualsevol altre tipus, que s’adverteixen en els títols
funeraris, es corregiran a instància del seu titular o hereus legals, prèvia justificació i
comprovació.
18.5. El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol
onerós i està subjecte a la regulació de transmissions d’aquest Reglament.
18.6. El dret funerari sobre sepultures, és un dret de naturalesa administrativa regulat
per les disposicions generals sobre la matèria, pel present Reglament i per la normativa que
per a cada possible supòsit acordi l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols.
18.7. El dret funerari no constitueix cap dret de propietat civil, ni és assimilable a cap
institució de dret privat.
Article 19è.
19.1. L’adquisició d’un dret funerari suposa d’una banda, la possibilitat del seu titular
de dipositar a la seva sepultura a tots els cadàvers que consideri oportú –sempre amb
subjecció a les normes establertes pel present Reglament -, i per l’altra, l’obligació solemne
de l’Ajuntament de respectar i garantir l’ús exclusiu de la sepultura i la permanència de les
restes o despulles inhumades.
19.2. El titular del dret funerari té obligació de comunicar al registre de sepultures de
l’Ajuntament qualsevol tipus de canvi de domicili, a fi de tenir-lo sempre actualitzat.
Article 20è.
20.1. El dret funerari sobre sepultures pot ser de dos tipus:
- Els anteriors a l’entrada en vigor del nou Reglament que siguin de concessió administrativa
temporal o de propietat perpètua dels seus titulars. L’Ajuntament respectarà els drets adquirits
dels propietaris en tot allò que no s’oposi al present reglament i al de policia sanitària
mortuòria.
- Els nous que s’atorgaran en règim de concessió administrativa amb la durada i condicions
que estableix aquest reglament.
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20.2. El dret funerari temporal sobre les sepultures tindrà una durada màxima de 25
anys, i serà renovable sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició del titular del
dret caducat o dels seus causahavents, amb el pagament dels drets establerts a la corresponent
Ordenança fiscal.
El termini màxim del dret funerari temporal, pròrrogues incloses, no podrà excedir dels 50
anys.
El titular del dret caducat o dels seus causahavents, amb el pagament dels drets establerts a la
corresponent Ordenança fiscal, tindrà un dret d’adquisició preferent sobre el nou dret funerari
temporal, originat com a conseqüència d’haver transcorregut el termini de 50 anys fixat per
l’article 61.c) del reglament de patrimoni dels ens locals.
20.3. S’estableix pels nínxols la concessió a temps reduït o en règim de lloguer, que
s’atorgarà per un període de 2 anys, o de 5 si la defunció hagués esdevingut per malaltia
infecciosa.
Article 21è.
L’adequació, renovació o conservació d’un dret funerari o la prestació d’un servei funerari
comporta pel seu titular l’obligació de contribuir amb el pagament de la taxa o exacció
corresponent, d’acord amb les disposicions de l’Ordenança fiscal.
Article 22è.
22.1. La concessió d’un dret funerari serà expedit únicament a nom del peticionari que
haurà de ser una persona física o jurídica (comunitat, associació religiosa, establiment
assistencial o hospitalari, corporació, fundació o entitat legalment reconeguda per l’ús
exclusiu dels seus membres o dels seus beneficiaris).
22.2. En cap cas podran ser titulars de concessions ni altre dret funerari les
companyies d’assegurances de previsió i similars. Per tant, no tindran efectes davant
l’Ajuntament les clàusules de les pòlisses o contractes que concertin, si pretenen cobrir altres
drets que no tinguin els de proporcionar als assegurats el capital necessari per abonar el dret
funerari que es tracti.
22.3. Un cop finalitzat el termini de vigència de les respectives concessions funeràries
l’Ajuntament podrà renovar el dret funerari temporal de 25 anys sobre la mateixa sepultura i
per igual termini, a petició del titular del dret caducat o dels seus causahavents, amb el
pagament dels drets establerts a la corresponent Ordenança fiscal.
Article 23è.
L’Ajuntament no serà responsable dels robatoris que es puguin produir d’objectes
d’ornamentació complementària de les sepultures.
Article 24è.
Queda especialment prohibit als particulars:
a) Col·locar làpides i ornaments que anirà a càrrec del personal encarregat del servei
segons disposa l’apartat j) de l’article 10 d’aquest Reglament.
b) La modificació de l’estructura i/o acabat de les sepultures.

7.

CAPÍTOL VI.- De la transmissió dels drets funeraris

Article 25è.
25.1. Quan es produeixi la defunció del titular d’un dret funerari tindran dret a la
transmissió al seu favor, i per aquest ordre, els hereus testamentaris, o si falta el testament, les
persones a les que correspongui la successió intestada.

25.2. Si el causant hagués anomenat diversos hereus, i no hi hagués cònjuge
supervivent, i diverses persones fossin hereus de l’interessat, la titularitat del dret funerari serà
reconeguda a favor del cohereu que per majoria designin els restants, en el termini de 6 mesos
a partir de la data de la mort del causant o de la data en que sigui dictada l’acta de declaració
d’hereus. Si transcorregut els 6 mesos no hi ha acord entre els hereus, l’Ajuntament retindrà el
títol i podrà declarar la caducitat i reversió de la sepultura, d’acord amb el que disposen els
articles 29 b) i 30 b) d’aquest Reglament.
Article 26è.
26.1. S’estimaran vàlides les cessions a títols gratuït del dret funerari sobre sepultures
per actes “inter-vivos” a favor de familiars del titular, en línea directa i col·lateral fins a quart
grau, ambdues per consanguinitat i fins al segon grau per afinitat, així com cònjuges o
persones que acreditin lligams d’afectivitat i convivència amb el titular per un mínim de cinc
anys anteriors a la transmissió. Les parelles de fet inscrites en el registre municipal
s’assimilaran a efectes de drets funeraris amb les parelles jurídiques. Així mateix s’estimaran
vàlides aquelles que es defineixin a favor d’hospitals, entitats benèfiques o religioses com a
personalitat jurídica segons la llei.
26.2. També seran valides les cessions a títol gratuït del dret funerari entre persones
sense parentesc, que hauran de satisfer la taxa fixada a l’Ordenança Fiscal.
Article 27è.
27.1. Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la durada del
termini pel qual fou inicialment concedit.
27.2. El titular d’un dret funerari podrà renunciar, sempre que en la sepultura
corresponent no hi hagi restes cadavèriques. A tal efecte es dirigirà sol·licitud a l’Ajuntament,
que haurà de ser posteriorment ratificada mitjançant compareixença personal de l’interessat, o
en el seu lloc, un representant legal; previ abonament de les taxes de conservació i
manteniment pendents fins a l’acabament de la concessió funerària.
Article 28è.
28.1. No es permetran els traspassos de titularitat funerària que es descriuen en aquest
capítol, sense que els aprovi prèviament l’Ajuntament, mitjançant decret d’alcaldia.
28.2. En el cas de cessions gratuïtes inter-vivos s’hauran de sol·licitar amb una
instància adreçada a l’Alcalde i signada pel cedent i cessionari com a prova de conformitat.
28.3. En el cas de les transmissions mortis-causa serà condició indispensable que els
sol·licitants aportin, en formular la petició del traspàs, la documentació en que fonamentin el
seu dret.
28.4. No obstant, la referida competència podrà ser delgada a la Comissió de Govern.
28.5. Tots els traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’entendran sens perjudici de
tercers, i a efectes merament administratius.

8.

CAPÍTOL VII.- De la pèrdua o caducitat dels drets funeraris.

Article 29è.
Podrà ser declarada la caducitat i revertirà en tal cas a l’Ajuntament, en els casos següents:
a) Per l’estat ruïnós de la construcció, tant interior com exterior de les sepultures, d’acord
amb els supòsits i la descripció previstes per la normativa urbanística. La declaració
d’aquest estat i de la caducitat requerirà expedient administratiu.
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b) Per abandonament de la sepultura. Es considerarà com a tal el transcurs de 5 anys de
des de la mort del titular sense que els hereus o persones subrogades per herència o
altre títol hagin instat la transmissió al seu favor.
c) Per falta de pagament dels drets o taxes de conservació i manteniment de forma
continuada.
d) Per renúncia expressa del titular.
e) Pel transcurs dels terminis de concessió del dret funerari, sense que s’hagués sol·licitat
la seva renovació de pròrroga.
Article 30è.
30.1. L’expedient administratiu de caducitat s’executarà de la següent manera:
a) En els casos de caducitat per l’estat ruïnós, l’expedient contindrà la citació del titular,
el domicili del qual sigui conegut i si no ho és, publicitat de l’expedient mitjançant
edicte en el BOP i la publicació en un diari, almenys, d’entre dels de major circulació,
concedint un termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin
al·legar el seu dret. La compareixença de qualsevol d’aquests amb el compromís de
portar a cap les obres de construcció o reparació en el termini que l’efecte s’assigni
interromprà l’expedient fins al seu venciment, moment que l’òrgan competent haurà
d’informar respecte de les obres realitzades.
Si resulten conforme, l’expedient s’arxivarà sense més tràmit; en cas contrari se’n
declararà la caducitat.
b) L’expedient administratiu de declaració de caducitat per abandonament de sepultura
comportarà la citació del titular en el domicili conegut o, en cas contrari, es donarà
publicitat de l’expedient mitjançant edicte en el BOP durant un termini de 30 dies i a
un dels diaris de major difusió de la província, perquè els beneficiaris o hereus puguin
al·legar el que creguin convenient. La seva compareixença i la realització dels tràmits
necessaris per transmetre el dret funerari al seu favor interromprà l’expedient de
declaració de caducitat i s’arxivarà sense cap més tràmit. En cas contrari, es declararà
la caducitat.
Un any abans que arribi el termini indicat a l’article 29.b), l’Ajuntament posarà un
cartell a les sepultures. El contingut del cartell serà un avís d’adreçar-se a l’àrea de
qualitat ambiental i serveis públics abans de la finalització del termini (5anys).
c) En el supòsit de l’apartat c) de l’article 29.c), l’expedient administratiu de declaració
de caducitat es limitarà a la citació del titular, concedint-li un termini d’audiència de
deu dies per presentar al·legacions, la desestimació de les quals comportarà també la
declaració de caducitat.
Un any abans que arribi el termini indicat a l’article 29.c), l’Ajuntament posarà un
cartell a les sepultures. El contingut del cartell serà un avís d’adreçar-se a l’àrea de
qualitat ambiental i serveis públics abans de la finalització del termini (4anys).
30.2. L’òrgan competent per a la declaració de caducitat dels títols funeraris, a
proposta de l’instructor de l’expedient administratiu serà l’Alcalde, que podrà delegar-la a la
Comissió de Govern.
Article 31è.
No es podrà autoritzar una nova concessió de les sepultures la caducitat de les quals s’hagi
declarat, fins que no es traslladin a la fosa comuna les restes procedents de les diferents
sepultures amb la corresponent inscripció en el llibre de registre d’inhumacions.

9.

CAPÍTOL VIII.- Inhumacions, exhumacions, trasllats i altres actuacions sobre
sepultures

SECCIÓ I: Disposicions generals.
Article 32è.
32.1. Les inhumacions, les exhumacions o els trasllats de cadàvers, despulles o
cendres es regiran per les disposicions higiènico-sanitàries i pel Decret 297/97, de 25 de
novembre, pel que s’aprova el reglament de policia sanitària mortuòria.
32.2. No es permetrà la pràctica d’inhumacions, exhumacions i trasllats de forma
diferent a la prevista al Decret 297/97, de 25 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
policia sanitària mortuòria. Qui ho practiqui o ho faci practicar en serà responsable.
Article 33è.
33.1. No es podrà realitzar cap inhumació, exhumació, trasllat ni cap altre servei
funerari sense les corresponents autoritzacions per escrit de l’Ajuntament i de les autoritats
sanitàries i judicials quan calgui.
33.2. no es podran fer enterraments fora del recinte del cementiri sense l’autorització
expressa de l’Ajuntament i les autoritzacions sanitàries pertinents.
Article 34è.
No s’inhumarà cap cadàver si no han transcorregut 24 hores des del moment de la defunció
que consta en la documentació expedida pel Jutjat competent.
Article 35è.
35.1. No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys des de
l’ultima inhumació, cinc si la defunció es va produir per causa d’infecció contagiosa, o el
termini que assenyali el Decret 297/97, de 25 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
policia sanitària mortuòria.
35.2. El que disposa l’apartat anterior no es tindrà en compte quan la última inhumació
realitzada en la sepultura correspongui a despulles o cendres.
Article 36è.
Les autoritzacions de les inhumacions, exhumacions o trasllats es tramitaran en el registre que
parla l’article 8è d’aquest reglament, on s’inscriuran en els llibres de registre i en els títols de
concessió les diferents actuacions que es realitzen a cada sepultura. Aquests serveis expediran
la corresponent papereta d’ordre del servei funerari que s’entregarà al personal d’execució
funerària perquè la guardi un cop rebuda la conformitat.

SECCIÓ II: Inhumacions
Article 37è.
Per expedir l’autorització d’una inhumació es requerirà la presentació dels següents
documents:
a) Sol·licitud d’inhumació per part del familiar o de qui contracti el servei funerari.
b) El títol de la sepultura.
c) La llicència per donar sepultura, expedida pel Jutjat competent.
d) Que la sepultura a utilitzar estigui al corrent de pagament dels seus drets de
conservació.
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Article 38è.
38.1. Examinada la documentació presentada s’expedirà l’autorització d’inhumació i
la cèdula d’enterrament.
38.2. En la cèdula d’enterrament es farà constar:
a) Nom i cognoms del difunt.
b) Data i hora de defunció.
c) Lloc d’enterrament.
d) Si s’ha de procedir a la reducció de les restes.
e) Si la causa de la defunció és del Grup I o II, segons l’article 8 del Decret 297/97, de 25
de novembre, pel que s’aprova el reglament de policia sanitària mortuòria.
Article 39è.
Quan la realització d’una inhumació en una sepultura requereixi la retirada de les restes de
cadàvers, aquesta operació podrà ser presenciada per el familiar que ho desitgi.
Article 40è.
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·licita al·legant extraviament del títol i acrediti el
pagament de l’últim rebut de la taxa de conservació o manteniment del cementiri
municipal.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular s’autoritzarà la inhumació sense presentació del
títol a qualsevol persona que correspongui, sigui o no familiar i acrediti el pagament
de l’últim rebut de la taxa de conservació o manteniment del cementiri municipal.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que tinguin raó
succeir en el dret funerari, prèvia formalització documental i acrediti el pagament de
l’últim rebut de la taxa de conservació o manteniment del cementiri municipal.
Article 41è.
41.1. Les inhumacions de persones no identificades ordenades judicialment, les de
persones pobres de solemnitat, de la inhumació de les quals no se’n faci càrrec ningú, les de
membres amputats a voluntat de la persona afectada i les de fetus procedents d’avortaments a
voluntat de la mare, seran efectuats en nínxols considerats de beneficència i estaran exempts
de taxes.
41.2. La titularitat de nínxols considerats de beneficència serà sempre municipal i, per
tant, cap particular podrà disposar la col·locació de cap làpida ni inscripció identificativa de
cap difunt que s’hi hagi inhumat.
41.3. Així mateix, l’Ajuntament podrà disposar sempre dels nínxols considerats de
beneficència per a noves inhumacions, encara que això impliqui el buidatge de les restes en
ells existents per a dipòsit a la fossa comuna, respectant, això si, els terminis reglamentaris de
dos i cinc anys, aquest últim termini en cas de malaltia infecciosa.

SECCIÓ III: Els trasllats
Article 42è.
42.1. No es podran realitzar trasllats de restes sense l’obtenció del permís expedit pel
servei municipal. Aquest permís només es concedirà en els següents supòsits:
a) Quan les restes inhumades en dos o més sepultures del mateix cementiri es traslladin a
una de sola. En aquest cas exigirà el consentiment dels titulars d’ambdós drets.
b) Quan es tracti de trasllats procedents d’altres municipis caldrà presentar el document
que acrediti el consentiment dels titulars del dret funerari.
c) Quan es tracti de trasllats a altres municipis. Aquest trasllat exigirà la sol·licitud del
titular del dret funerari.

d) Trasllats de restes des d’un nínxol a l’ossera.
e) En aquells casos excepcionals en què ho acordin els òrgans municipals.
42.2. No obstant l’exposat no podran realitzar-se trasllats o remoció de restes fins que
hagi transcorregut el termini mínim d’obertura de sepultures (2 anys, 5 anys en cas de malaltia
infecciosa), llevat de les excepcions establertes al Decret 297/97, de 25 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
42.3. No es podran realitzar trasllats de despulles dins del cementiri municipal durant
els mesos de juliol i agost.

SECCIÓ IV: Les exhumacions
Article 43è.
L’exhumació d’un cadàver o despulles, requerirà el transcurs dels terminis assenyalats per
aquest Reglament des de l’ultima inhumació. Es a dir, el transcurs de 2 anys, i 5 anys, aquest
últim termini en cas de malaltia infecciosa.
Article 44è.
S’exceptuen del requisit del termini les exhumacions següents:
a) Les autoritzades pel director general de la Salut Pública, en els termes de la normativa
vigent en cada moment.
b) Les decretades per resolució judicial, que es realitzaran en virtut de l’ordre
corresponent.
Per a aquestes resolucions es requerirà la presència del titular sanitari o autoritat competents
en la matèria.

CAPÍTOL IX.- Règim disciplinari i sancionador
Article 45è.
45.1. Les infraccions a les prescripcions del present Reglament són sancionables de
conformitat amb allò establert a la Llei de Bases del Règim Local, el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, la Llei General de Sanitat, la Llei 15/90 d’ordenació
sanitària de Catalunya, i el Decret 297/97, de 25 de novembre , pel que s’aprova el Reglament
de la Policia Sanitària Mortuòria.
45.2. Les infraccions comeses tindran la consideració de lleus, greus o molt greus,
segons la seva naturalesa i efectes. Podran ser sancionades amb multa, a més de l’esmena o
reparació del dany o perjudici causat.
Article 46è.
Son faltes lleus: l’incompliment d’algun precepte d’aquest reglament sempre que no se’n
derivin danys o perjudicis directes o tercers.
Article 47è.
Es consideraran faltes greus: la reincidència en la comesa de faltes lleus o aquelles que
provoquin danys o perjudicis directes a tercers, sempre que la gravetat de l’efecte
socioeconòmic no sigui elevat.
Article 48è.
Es consideraran faltes molt greus: la reincidència en la comesa de faltes greus o quan la
gravetat de l’efecte socioeconòmic sigui elevat.
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Article 49è.
Sancions. Les faltes lleus podran ser sancionades amb multes de fins a 1.000 ptes (6’01
euros). Les faltes greus es sancionaran amb multes de fins a 2.500 ptes (15’03 euros). Les
faltes molt greus es sancionaran amb multes de fins a 5.000 ptes (30’05 euros).

Disposició addicional única.
I. L’autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà les mesures
excepcionals que cregui convenients en els supòsits d’epidèmies o catàstrofes en
general.
II. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrà efectuar l’explotació del servei de
cementiri directament o bé mitjançant qualsevol de les formes de gestió indirecta
dels serveis públics previstes al ROAS (Decret 179/95). L’esmentada explotació
s’entendrà en la seva accepció més amplia, i s’actuarà de manera coordinada amb
els serveis funeraris sense perjudici de la gestió unificada, quan les circumstàncies
així ho aconsellin.
III. Per al no previst expressament en aquest reglament serà d’aplicació el Decret 297/97,
de 25 de novembre de policia sanitària mortuòria, la Llei General de Sanitat 14/86
de 25 d’abril (BOE núm. 102, de 19 d’abril), la Llei 15/90, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya (DOGC núm. 1324, de 30 de juliol de 1990), i
amb caràcter supletori el Decreto 2264/1974, de 20 de juliol, pel que s’aprova el
Reglamento de policia sanitària mortuòria, i la resta de normativa vigent d’àmbit
estatal, autonòmica i local.

Disposició transitòria.
I. Es fica el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament per tal que els
titulars de sepultures s’adeqüin a aquesta normativa, i especialment, pel que fa al
Capítol VII (De la pèrdua i caducitat dels drets funeraris).

Disposició derogatòria.
Amb la promulgació del present Reglament queda derogat el Reglament de regim intern del
Cementiri de 1932 vigent a dia d’avui i les disposicions que poguessin contravenir les normes
aquí contingudes.

Es fa públic per a coneixement general.
Sant Feliu de Guíxols, 27 de febrer del 2002. – L’Alcalde. Signat: Joan Alfons Albó i Albertí.

