Dilluns, 8 de juny de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Torelló
ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia de data 20 de maig de 2015, es va declarar definitivament aprovat el Reglament regulador del
cementiri municipal de Torelló, ja que ha transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin formulat
reclamacions ni suggeriments.
El text del reglament esmentat és el que es transcriu a continuació i que s’ha tramès al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per a la seva publicació.
Contra les resolucions de referència, que són definitives en via administrativa, es podrà interposar, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es podrà interposar
qualsevol altre que es consideri convenient.
REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
TÍTOL I
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.
1. El Cementiri municipal de Torelló és un bé de domini públic afecte al servei públic que li és propi.
2. Està subjecte a l’autoritat de l’Ajuntament, a qui correspon la seva administració, direcció i manteniment, llevat d’allò
que sigui competència pròpia d’altres autoritats i organismes.
Article 2. Correspon a l’Ajuntament:
a) L’organització, cura i condicionament del cementiri, així com les construccions funeràries, de serveis i instal·lacions.
b) L’autorització als particulars per tal de realitzar en el cementiri qualsevol classe d’obres o instal·lacions, així com la
seva direcció i inspecció.
c) Signar les paperetes d’inhumació, exhumació o trasllat, conforme s’han efectuat les esmentades operacions.
d) L’atorgament de les concessions demanials i reconeixement de drets funeraris de qualsevol classe.
e) La percepció de drets i taxes que legalment s’estableixin.

Article 3. Al Cementiri municipal es realitzaran els enterraments sense discriminació de cap mena, ni per raons de raça,
religió ni per cap altra causa.
Article 4. El cementiri s'obrirà al públic en l’horari que aprovi l’Ajuntament i figurarà a l’entrada del recinte.
Article 5. Les operacions a realitzar dins del Cementiri municipal, pròpies dels serveis públics funeraris podran realitzarse mitjançant qualsevol de les formes de gestió, directa o indirecta, previstes en la legislació vigent.
Article 6. En els cementiris s'habilitarà un o diversos indrets destinats a ossera comuna per recollir les restes resultants
de la neteja i desallotjament de nínxols i sepultures. En cap cas, ningú no podrà reclamar les restes una vegada
dipositades a l'ossera comuna. Hom podrà endur-se restes de l'ossera amb finalitats pedagògiques, mitjançant
l'autorització escrita de l'Ajuntament, el qual no podrà concedir-la si la persona interessada no compta prèviament amb
l'autorització escrita del centre en què realitza els estudis i, si fos necessari, del Departament corresponent de la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
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f) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dictin en el futur.
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CAPÍTOL II. DEL PERSONAL
Article 7. Les tasques de manteniment del cementiri municipal comprendran les funcions que es descriuen a
continuació:
a) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observi a l’òrgan responsable del manteniment del
cementiri municipal.
b) Obrir i tancar les portes del cementiri d’acord al calendari aprovat per l’Ajuntament.
c) Signar les paperetes d’inhumació, exhumació o trasllat, conforme s’han efectuat les esmentades operacions.
d) Complir les ordres de l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals en tot allò que faci referència a
l’organització i funcionament del cementiri.
e) Exigir als particulars la presentació de la llicència municipal per a la realització de qualsevol obra o instal·lació.
f) Impedir l’entrada al recinte del cementiri de vehicles, llevat dels serveis funeraris i animals.
g) Impedir l’entrada o sortida del recinte del cementiri de qualsevol resta o objecte, si el portador no disposa de la
corresponent autorització municipal.
h) Tenir cura que totes les instal·lacions i construccions es trobin sempre en perfecte estat de netedat, conservació i
ordre.
i) Impedir l’entrada al cementiri a tota persona o grup que, pels seus gestos, comportament o altres motius ostensibles,
puguin pertorbar la tranquil·litat del recinte o alterar les normes de respecte inherents a aquest lloc.
j) Atendre amb la deguda diligència les sol·licituds que li puguin dirigir els visitants del recinte.
TÍTOL II. DELS DRETS FUNERARIS
CAPÍTOL I. DELS DRETS FUNERARIS EN GENERAL
Article 8. El dret funerari comprèn les concessions i arrendaments de nínxols i sepultures del Cementiri municipal. Els
drets funeraris seran atorgats i reconeguts per l’Ajuntament amb les prescripcions d’aquest Reglament i amb les normes
reguladores de Béns i Contractació en l’àmbit local.
Article 9. Tot dret funerari s’inscriurà en el Llibre de Registre corresponent i serà acreditat mitjançant l’expedició del títol
pertinent.

Article 11. Les obres de caràcter artístic i qualsevulla altra instal·lació fixa existent en les sepultures i nínxols revertiran a
favor de l’Ajuntament al termini de la concessió. No obstant això, es podrà autoritzar la seva retirada durant la vigència
de la concessió sempre que això no impliqui un deteriorament de la sepultura o nínxol.
Article 12. El gaudiment d’un dret funerari portarà implícit el pagament de la taxa o exacció pel manteniment del
cementiri, d'acord a les previsions de l'Ordenança Municipal.
CAPÍTOL II. DE LES CONCESSIONS
Article 13. Les concessions es podran atorgar:
a) A nom d'una persona física.
b) A nom d'una comunitat o associació religiosa, establiment assistencial o hospitalari per a ús exclusiu dels seus
membres o beneficiaris.
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Article 10. El dret funerari implica només l’ús de les sepultures i nínxols del cementiri, la titularitat dominical dels quals
correspon únicament a l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estableix l’article 1r. d’aquest Reglament i la legislació
de Règim Local.
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Per als drets reconeguts antigament a nom de persones jurídiques, s’estarà a allò que disposen les disposicions
transitòries.
Article 14. Les concessions s’acreditaran mitjançant el corresponent títol, que serà expedit per l’Administració municipal.
En els títols de concessió de drets funeraris es farà constar:
a) Dades que identifiquin la sepultura.
b) Data de l’acord municipal d’adjudicació.
c) Nom i cognoms de la persona titular.
d) Termini de la concessió.
En cas de deteriorament, sostracció o pèrdua d’un títol funerari, s’expedirà duplicat amb la sol·licitud prèvia de la
persona interessada.
Els errors en el nom o de qualsevol altre tipus que s'adverteixin en els títols funeraris es corregiran a instància de la
persona titular, prèvia la seva justificació i comprovació.
Article 15. Les concessions tindran una durada de cinquanta anys i seran improrrogables. Al seu termini, la persona
titular o les persones que se subroguin per herència o altre títol podran escollir entre sol·licitar una nova concessió o per
traslladar les restes existents en els nínxols a l'ossera comuna, previ pagament de les taxes corresponents.
Article 16. Les concessions de nínxols només podran atorgar-se per l’enterrament immediat d’un cadàver, pel trasllat de
restes des d'un nínxol adjudicat en règim d’arrendament o pel trasllat de restes procedents d’altres municipis.
En cap cas, s’atorgaran concessions i arrendaments de nínxols per al dipòsit de cendres; en aquests casos, podran
autoritzar-se concessions de columbaris.
Article 17. Pel que fa als nínxols de primera utilització, s’adjudicarà la concessió dels nínxols per rigorós ordre de
numeració. Els nínxols de recuperació s’adjudicaran d’acord a la disponibilitat i preferència de la persona sol·licitant.
Article 18. Els enterraments que successivament es realitzin en un mateix nínxol no alteraran el dret funerari.
Únicament, si un cadàver és inhumat quan el termini que manca per a la fi de la concessió és inferior al legalment
establert per al trasllat o remoció de cadàvers, l’esmentat termini es prorrogarà excepcionalment per un període de cinc
anys des de la data de l'enterrament.

Article 19. Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a persones mancades
absolutament de mitjans econòmics per sufragar les despeses derivades del sepeli; en aquests casos, la persona
sol·licitant haurà d'aportar certificat lliurat pel departament corresponent de l'Ajuntament, on consti que no figura inclòs
en cap padró fiscal municipal o bé, en cas de tenir-ne que fossin insuficients, per fer front a les despeses del sepeli.
Aquests no podran ésser objecte de concessió ni arrendament i la seva utilització no reportarà cap dret. En aquestes
sepultures no es podrà col·locar cap làpida o epitafi i tan sols constarà que són de propietat municipal. Transcorregut el
termini establert en l'art. 36, es procedirà al trasllat de les restes a la fossa comuna. No podrà reclamar-se sota cap
pretext pels familiars d'un difunt o altres persones que es considerin interessades, el cadàver enterrat a una fossa
comuna.
Cal fer l'excepció dels casos en què així ho disposi l’autoritat judicial o sanitària.
CAPÍTOL III. DELS ARRENDAMENTS
Article 20. Els arrendaments de nínxols s’adjudicaran per un termini mínim de 2 anys prorrogables anualment fins a un
màxim de deu anys, per a l’enterrament immediat d’un cadàver. Es destinaran especialment a aquesta finalitat els
nínxols procedents de reversions a favor de l’Ajuntament, i només en el cas que no n'hi hagués de disponibles d’aquesta
procedència, se’n destinarien dels de primera utilització seguint el mateix ordre que en les concessions.
Article 21. Podrà autoritzar-se l’enterrament d’altres cadàvers en els nínxols de lloguer, si s’escau, transcorreguts dos
anys des de l’última inhumació, mitjançant la renovació de l’arrendament per un nou període de dos anys, que anul·larà
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Durant el transcurs de la pròrroga prevista en el paràgraf anterior, no podrà practicar-se cap nova inhumació en el nínxol
de què es tracti.
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l’anterior, encara que mantindrà el dret a conservar en el nínxol les restes dels cadàvers anteriors. A aquest nou
arrendament se li aplicaran els terminis de pròrroga previstos en l’article anterior.
Article 22. Transcorregut el període de lloguer, les restes hauran de ser traslladades a un nínxol en règim de concessió
o a l’ossera del cementiri.
CAPÍTOL IV. DE LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS
Article 23. Els terrenys, sepultures, nínxols i qualsevol construcció existent en el cementiri i els drets constituïts es
consideren béns fora del comerç.
Article 24. S'estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes "inter vius" a favor
de familiars de la persona titular, en línia directa i col·lateral fins al quart grau, ambdós per consanguinitat i fins al segon
grau per afinitat, així com l'efectuat a cònjuges i persones que acreditin lligams d'afectivitat i convivència amb la persona
titular per un mínim de cinc anys anteriors a la transmissió. Així mateix, s'estimaran vàlides aquelles que es defineixin a
favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons la llei.
Article 25. A la mort de la persona titular d’un dret funerari, el seu hereu tindrà dret a la transmissió d’aquell al seu favor.
En el cas de pluralitat d’hereus, la titularitat del dret funerari només podrà ésser atorgada a un d’ells, i la resta hi ha de
renunciar.
En cas de discrepància entre diversos hereus, la titularitat es reconeixerà, per aquest ordre, al cònjuge supervivent i a
l’hereu de més edat sempre que no sigui titular de cap altre dret funerari.
Article 26. Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran el termini per al qual fos inicialment atorgat. Per
poder autoritzar les transmissions, caldrà estar al corrent de la taxa pel manteniment del cementiri municipal.
Article 27. La condició d’hereu es podrà demostrar mitjançant els següents sistemes:
a) En el cas d’hereus testamentaris, mitjançant la presentació del corresponent testament o escriptura d’inventari.
b) En el cas de successió intestada i amb declaració judicial d’hereus "ab intestato", mitjançant la presentació del
corresponent acte judicial o escriptura d’inventari.
c) En un altre cas, per la demostració documental del dret a ésser hereu per aplicació de les normes de dret civil.
CAPÍTOL V. DE LA PÈRDUA O CADUCITAT DE LES CONCESSIONS
Article 28. Es declararà la pèrdua o caducitat de la concessió, amb reversió del nínxol o sepultura corresponent a favor
de l’Ajuntament, en els següents supòsits:
a) Pel transcurs del termini de concessió sense que la seva persona titular hagi sol·licitat una nova concessió.
b) Per renúncia expressa de la persona titular.

d) Per la manca de pagament de les taxes pel manteniment del cementiri per un termini de dos anys.
e) Per finalització del dret funerari temporal (arrendament).
f) Estat d'abandonament de la sepultura.
Excepte en el supòsit b), la declaració de reversió requerirà sotmetre-la a informació pública, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de major circulació, tauler electrònic de l’últim domicili conegut, i notificació
personal del titular el domicili del qual sigui conegut en què es concedeixi un termini de 30 dies, perquè els beneficiaris,
hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret, tot això sense perjudici de la investigació que puguin fer els serveis
municipals sobre els familiars. Si algun d'ells realitza el traspàs i es fa càrrec del deute pendent, s'interromprà
l'expedient i s'arxivarà sense més tràmit. Si no és així, l'Ajuntament en declararà la caducitat.
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c) Pel transcurs de dos anys des de la mort de la persona titular sense que els seus hereus hagin sol·licitat la
transmissió de la concessió al seu favor.
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Si es declara la caducitat, l'Ajuntament traslladarà les despulles a la fossa comuna. No en podrà concedir el dret a
tercers fins que s'hagin traslladat les despulles a la fossa comuna.
Article 29.- Reversió de les concessions a favor de l'Ajuntament.
L'Ajuntament podrà adquirir les sepultures dels titulars que desitgin revertir a favor de l’Ajuntament tot abonant el preu
que s'aprovi en l'ordenança fiscal corresponent.
CAPÍTOL VI. DE L’EXTINCIÓ DELS ARRENDAMENTS
Article 30. L’extinció de l’arrendament es declararà en els mateixos termes de l’article 28, prèvia audiència a la persona
interessada per extinció del termini o per no haver sol·licitat les corresponents pròrrogues.
TÍTOL III. DE LES OPERACIONS FUNERÀRIES
Article 31. Les inhumacions, exhumacions i trasllat de cadàvers o restes s’efectuaran, segons les normes de Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria d’acord amb el que disposa aquest títol.
Article 32. En tota petició d’inhumació, caldrà la presentació a l’oficina administrativa municipal dels següents
documents:
a) Títol funerari o sol·licitud de concessió de dret funerari, segons s’escaigui.
b) Llicències d’enterrament.
c) Pagament dels drets establerts en l’ordenança fiscal corresponent.
Article 33. En el moment de la presentació d’un títol per efectuar una inhumació, s’identificarà la persona que efectuï tal
presentació. Si no fos la persona titular, haurà de justificar la seva intervenció i legitimació a requeriment dels serveis
funeraris municipals. Si la persona titular estigués mort o no es pogués identificar, s'autoritzaria la inhumació; un cop
efectuada, es requeriria als posseïdors perquè instessin el traspàs a favor de qui hi tingui dret. Quan es tracti de
l'enterrament de la persona titular, se seguirà el mateix procés.
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui la persona titular qui ho sol·licita al·legant extraviament del títol.
b) Quan s'hagi d'inhumar la persona titular, s'autoritzarà la inhumació sense presentació del títol a qualsevol persona
que comparegui, sigui o no familiar.
c) Quan existeixi conformitat de la persona beneficiària designat o de la majoria dels qui tinguin raó a succeir en el dret
funerari.
Article 34. En les dependències municipals de l'Ajuntament hi haurà un registre públic de totes les sepultures i les
actuacions que s'hi realitzin i els llibres obligatoris que assenyali la legislació vigent per tal d'inscriure les inhumacions i
exhumacions en els llibres de registre i en el títol.

L’obertura dels columbaris i el trasllat de cendres podrà realitzar-se en qualsevol moment, prèvia autorització municipal.
Article 36. Llevat de les excepcions previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, no podran efectuar-se
trasllats ni remocions de restes fins que hagin transcorregut els dos o cinc anys de la inhumació que estableix aquest
Reglament.
Article 37. El nombre d’inhumacions successives en cada una de les sepultures només estarà limitat per la seva
capacitat i qualsevol limitació voluntària disposada per la persona titular del dret funerari restarà condicionada al termini
del respectiu dret funerari.
Article 38. L’exhumació d’un cadàver o de les restes, per a la seva inhumació en un altre cementiri o incineració,
necessitarà la sol·licitud de la persona titular de la sepultura que es tracti i caldrà que hagin transcorregut els terminis
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Article 35. No podrà obrir-se cap sepultura si no han transcorregut dos anys des de l’última inhumació, o cinc anys si el
decés hagués estat per malaltia infecciosa.

Dilluns, 8 de juny de 2015
establerts en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i l'autorització sanitària prevista en la normativa general sobre
la matèria.
Si la inhumació s’ha d’efectuar en una altra sepultura del mateix cementiri, caldrà el consentiment dels titulars d'ambdós
drets i serà necessari que es tingui en compte el transcurs dels terminis establerts per les disposicions legals vigents.
Caldrà també la presentació del títol de dret funerari corresponent.
Article 39. L’ús dels columbaris es regirà per la mateixa normativa que l’establerta per a nínxols i sepultures, a excepció
dels terminis que per a obertures, trasllats i remocions preveuen els articles 36 i 37 d’aquest Reglament.
TÍTOL IV. DE L’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ
Article 40. El manteniment del cementiri es farà directament per l’ajuntament o bé es podran contractar els serveis a un
tercer. En tot cas, les funcions de cementiri comprenen:
a) Signar les paperetes d’inhumació, exhumació o trasllat, conforme s’han efectuat les esmentades operacions.
b) Formular a l’Ajuntament les propostes necessàries en relació amb aquelles qüestions que es considerin oportunes
per a la bona gestió del servei.
c) Qualsevulla altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que no estigui atribuïda expressament a un altre
òrgan municipal.
Article 41.
La realització de qualsevol obra, col·locació de làpides i elements accessoris, pintura, substitució, etc., requerirà
l’obtenció prèvia de llicència municipal, amb independència que suposi liquidació o no de drets fiscals municipals.
Aquesta actuació ornamental es limitarà només a l’espai que ocupa el nínxol, sepultura o columbari, sense que en cap
cas pugui alterar-se el perímetre d’obra existent ni l’alineació de façana.
Els materials emprats seran inalterables (marbre, granit, acer inoxidable…).
Article 42. La conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions del cementiri aniran a càrrec de l’Ajuntament
i, per aquest motiu, es cobrarà un taxa a tots els titulars de nínxols, columbaris o panteons.
Article 43. No obstant això, serà a càrrec dels titulars dels drets funeraris la conservació i manteniment dels elements
accessoris que instal·lin a les sepultures. L'Ajuntament no serà responsable dels robatoris que es puguin produir
d'objectes ornamentació complementària de les sepultures.

Article 45. Qualsevol sol·licitud per efectuar en el recinte del Cementiri Municipal obres, treballs, actes o per qualsevulla
altra finalitat no prevista en aquest Reglament, s’entendrà desestimada si transcorren tres mesos des de la seva
presentació en el Registre General de l’Ajuntament sense que hagi recaigut resolució expressa.
TÍTOL VII. SERVEI D’INCINERACIÓ DE CADÀVERS
Article 46. Disposicions generals
El servei d’incineració té per objecte atendre la destinació final dels cadàvers, de restes humanes i de restes
cadavèriques, consistent en la seva destrucció fins a la reducció a cendres mitjançant l’aplicació de calor en medi
oxidant.
Les incineracions s’efectuaran, segons les normes de Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
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Article 44. Els titulars dels drets funeraris seran responsables dels danys i desperfectes que com a conseqüència de la
seva acció puguin causar en les construccions del cementiri, així com en els elements accessoris de les sepultures
contigües.
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Article 47. Incineracions.
En el cementiri municipal es disposarà de columbaris, on es podran dipositar despulles incinerades amb urnes
tancades.
Als titulars de columbaris se’ls aplicarà el títol II d’aquest reglament referent als drets funeraris.
El concessionari o concessionària dels serveis funeraris portarà un llibre-registre de les incineracions efectuades amb
les dades del difunt, de les restes humanes o restes cadavèriques, data i hora de la realització del servei, i subsegüent
situació de les cendres, amb indicació el lloc del cementiri on hagin estat inhumades o la circumstància d’haver estat
traslladades a un altre cementiri, o lliurades a la família, havent de constar, en el darrer cas, el rebut amb la firma de la
persona autoritzada.
Els titulars de columbaris hauran de pagar la taxa corresponent per a la conservació del cementiri.
TÍTOL V. DRET TRANSITORI
Disposició Transitòria Primera
1. L’Ajuntament respectarà els drets que antigament atorgava sota la denominació de "propietat perpètua", malgrat ser
contradictori amb el caràcter de bé de domini públic del Cementiri municipal.
2. Els drets funeraris atorgats en "propietat perpètua" o amb vigència indeterminada o sense especificar la vigència no
podran ésser objecte de transmissió en idèntic concepte.
3. A la mort de la persona titular dels drets funeraris a què es refereix aquest article, el seu hereu o hereus podran
sol·licitar l’adjudicació de la concessió, per un període de cinquanta anys, al seu favor, com si d’una transmissió de les
previstes en el capítol II del títol II es tractés.
Disposició Transitòria Segona.
1. L'Alcalde declararà la reversió a favor del municipi dels drets funeraris a què es refereix l’article anterior, en els
següents supòsits:
a) Pel transcurs de dos anys des de la mort de la persona titular sense que el seu hereu o hereus hagin sol·licitat una
nova concessió al seu favor.
b) Pel transcurs de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, en el supòsit que la persona titular hagués
mort amb anterioritat.
a) Pel transcurs de cinquanta anys des de la data de l’última operació mortuòria realitzada o de la data d’atorgament
dels drets funeraris en el supòsit que no se n’hagi realitzat cap.

CVE-Núm. de registre: 022015015457

2. L’Alcalde declararà la reversió a favor del municipi pel transcurs de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament en el supòsit d’un nínxol que sigui propietat d’una persona jurídica i no s’hagi demanat el canvi de nom a
favor d’una persona física.
3. El procediment per declarar la reversió a la qual es refereix aquest article serà el mateix que el previst en l’article 28.
Torelló, 20 de maig de 2015
L'alcalde, Jaume Vivet i Soler
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