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PROJECTE DE REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
PREÀMBUL
L’ajuntament de Torredembarra disposa de reglamentació sobre el Cementiri Municipal des
de l'any 1865, reglament que va ser modificat en 1913, sense que des d'aquesta data s'hagi
produït cap nova norma, a pesar dels canvis legislatius estatals esdevinguts.
Per tant, es fa necessària una actualització de la norma, tenint en compte la normativa
aplicable procedent tant de l'àmbit estatal com autonòmic i especialment la que fa referència
a les mesures sanitàries i de policia mortuòria actualment requerides.
Així mateix, es pretén modernitzar el servei, dotant-lo de les instal·lacions necessàries per a
prestar-lo en les degudes condicions que un servei essencial com aquest, tan vinculat a la
ciutadania, requereix.
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1: Àmbit d’aplicació i naturalesa jurídica
El Cementiri Municipal és un establiment de caràcter públic, afectat al servei públic, de
titularitat de l'Ajuntament de Torredembarra i que integra la prestació dels serveis funeraris
dins el terme municipal de Torredembarra.
Aquest Reglament té per objecte regular la gestió del servei públic del Cementiri Municipal
de Torredembarra, que, de conformitat amb la normativa reguladora de règim local,
correspon a l’Ajuntament de Torredembarra i d’acord amb el Decret 297/1997, de 25 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
Atès allò que disposa l'article 1 i 2 de la Llei del Parlament de Catalunya 2/1997, de 3 d'abril,
sobre serveis funeraris, les activitats funeràries contemplades al present Reglament tindran la
condició de servei essencial d'interès general sotmès als principis d'universalitat, accessibilitat,
continuïtat i respecte dels drets dels usuaris.
L'Ajuntament de Torredembarra gestionarà directament el Cementiri Municipal i els serveis
funeraris, sens perjudici de la possibilitat de l'establiment de la seva gestió indirecta
mitjançant concessions administratives o qualsevol altra modalitat establerta en la legislació
vigent per a la gestió de serveis públics, d'acord amb els procediments fixats per la legislació
de règim local i de contractació de l'Estat.
Article 2: Competències municipals
Correspon a l’Ajuntament de Torredembarra, com a titular i responsable del Cementiri:
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a) L’organització, cura i condicionament del Cementiri, així com de les construccions
funeràries, de serveis i instal·lacions.
b) L’atorgament de la llicència, en el cas adient, als particulars per tal de realitzar en el
Cementiri qualsevol classe d’obres o instal·lacions, així com la seva direcció i inspecció.
c) L’atorgament dels drets funeraris de qualsevol classe establerta en el present Reglament.
d) La percepció dels drets, taxes i preus públics per prestació de serveis que legalment
s’estableixin en la corresponent ordenança fiscal.
e) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es puguin dictar en
el futur.
f) El nomenament, direcció i cessament del personal del Cementiri, bé directament, bé a
través d’entitat municipal autònoma de gestió a qui s’encomani aquest servei, llevat que es
gestioni indirectament per tercer.
g) Les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats, incineracions i, en
general, tota activitat referida a cadàvers i restes.
h) Establir l’horari en que restarà obert al públic. L’horari i dies d’obertura i tancament serà
exposat en un lloc visible de l’entrada principal del Cementiri, així com se’n farà la publicitat
al tauló Oficial d’anuncis i a la premsa local, amb la suficient antelació.
Anualment, s’establirà el calendari dels dies festius en què el Cementiri romandrà tancat a
tots els efectes, i en els que no es realitzaran inhumacions.
Article 3: Registre de sepultures
Hi haurà a les dependències municipals un registre públic de totes les sepultures i les
operacions que s’hi realitzin, així com de les incidències pròpies de la seva titularitat i
comprendrà les dades següents:
a) Identificació de la sepultura amb indicació de si és nínxol, tomba, ossera, columbari i
d’altres. I amb indicació del nombre de departaments de què consta.
b) Data de la concessió del dret funerari, caràcter del mateix, el seu venciment i, si
s’escau, les pròrrogues i drets econòmics afectats. I en les de construcció particular,
a més, l’alta de les obres de construcció.
c) Dades personals del titular del dret funerari.
d) Dades personals del beneficiari designat, si n’és el cas, per mort del titular.
e) Dades personals de l’usufructuari del dret funerari.
f)

Successives transmissions per actes inter vius o mortis causa.

g) D’entrada i sortida de comunicats
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h) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc, amb indicació del nom,
cognoms i DNI de la persona, procedència o destí, i data de les actuacions.
i)

Limitacions, prohibicions i clausura.

j)

Venciments i pagaments de drets, taxes i preus públics.

k) Qualsevol altra incidència o dada d’interès que afecti la sepultura o conjunt d’elles.
Aquest registre serà públic només pel que fa referència a la informació que no estigui
afectada per la legislació sobre protecció de dades personals.
Article 4: Peticions i queixes
A les instal·lacions del Cementiri hi haurà un llibre o fulls de queixes i suggeriments, que
facin referència al servei, i dels quals es donarà compte a l’administració del Cementiri que
les atendrà, i quan es tracti d’actes que aquesta no pugui resoldre o executar, els traslladarà
a l’òrgan competent per a la seva resolució.
TÍTOL II INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI
Article 5: Classificació de sepultures
S’entén per sepultura el lloc d’enterrament d’un o més cadàvers.
Les sepultures del cementiri municipal de Torredembarra es classifiquen en:
Cenotafi: Monument sepulcral erigit a la memòria d’un personatge o col·lectiu il·lustre, però
que no en conté les despulles.
Columbari: Petit nínxol destinat a guardar-hi urnes cineràries o reduccions de restes
cadavèriques.
Cova: Sepultura excavada horitzontalment dins de la roca, especialment destinada a servir
de sepultura múltiple. Sol contenir diversos nínxols o columbaris i reposar-hi diversos
membres d’una família o Corporació.
Cripta: Hipogeu construït, a més, dins d’un panteó.
Fossa comuna: Lloc on s’enterren, en el cementiri, els difunts quan no tenen concessió de
terreny.
Hipogeu: Construcció o excavació subterrània especialment destinada a servir de sepultura
múltiple. Sol contenir diversos nínxols o columbaris i reposar-hi diversos membres d’una
família o Corporació.
Nínxol: Concavitat especialment practicada en un mur per a col·locar-hi un sol cadàver en
posició horitzontal.
Ossera: Lloc destinat a conservar ossos humans, procedents de sepultures.
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Panteó: Sepultura en forma d’edificació en l’espai, especialment destinada a servir de
sepultura múltiple. Sol contenir diversos nínxols o columbaris i reposar-hi diversos membres
d’una família o Corporació.
Sarcòfag: Arca, generalment de pedra, erigida sobre el sol, per contenir un cadàver.
Sepulcre: Sepultura monumental.
Jardí de repòs: Espai d’inhumació de cendres
En el Cementiri hi haurà els tipus diferents de sepultures que es considerin adients en cada
cas.
No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del Cementiri, en esglésies, capelles i
qualsevol monument funerari, religiós o artístic, sense l’autorització expressa de les
autoritats competents.
Article 6: Serveis Religiosos
L’Ajuntament tindrà cura de mantenir en correctes condicions d’ús la capella ubicada en
l’interior del cementiri.
Al Cementiri es podrà realitzar celebracions de serveis religiosos corresponents als diversos
cultes. Tanmateix l’Ajuntament no preveurà cap espai de caràcter especial que pugui
implicar privilegi o postergació, per raó de religió, culte, ni per qualsevol altre motiu.
Article 7: Magatzem
El Cementiri disposarà de magatzem de materials i estris necessaris per a dur a terme els
treballs propis d’inhumacions, exhumacions, conservació i manteniment.

TÍTOL III DRET FUNERARI
CAPÍTOL I RÈGIM JURÍDIC DEL DRET FUNERARI
Article 8: Naturalesa del dret funerari
El dret funerari és una concessió administrativa que neix per l’acte d’atorgament i pagament
dels drets que determini l’Ordenança Fiscal, i implica l’autorització d’ús d’una part del domini
públic (sepultura) pel dipòsit de cadàvers o restes humanes.
L’exercici del dret funerari queda subjecte a les facultats i obligacions establertes en el títol
de la concessió i en aquest reglament on es determina el règim jurídic i les peculiaritats de
l’exercici d’aquest dret real administratiu.
L’ajuntament de Torredembarra és el titular del domini públic sobre les sepultures.
El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós o
lucratiu, quedant estrictament subjecte a la regulació del present reglament.
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Article 9: Disposicions generals
La concessió d’ús d’una determinada sepultura atorga a favor dels particulars el dret d’usar
aquesta per a la inhumació del seu titular, i la dels seus familiars i la de les persones que ell
mateix determini.
Les osseres només podran usar-se per al dipòsit de restes. Les osseres individualitzades
concedides a titulars del dret funerari sobre alguna sepultura, es consideraran com a part
integrant de l’esmentada sepultura.
Article 10: Títol funerari
El dret funerari sobre sepultures es garantirà per l’expedició d’un títol nominatiu que serà
inscrit en el Registre de sepultures.
El dret funerari reconegut es gaudirà en els termes establerts en el títol nominatiu d’acord
amb el present Reglament.
El títol funerari contindrà les següents dades:
a) Identificació de la sepultura amb indicació de si es nínxol, tomba, ossera, panteó i
d’altres previstes en les instal·lacions, i nombre de departaments que consta.
b) Data de concessió del dret, caràcter del mateix, el seu venciment i, si s’escau, les
pròrrogues.
c) Drets inicials satisfets.
d) Dades personals del titular del dret funerari.
e) Dades personals del beneficiari designat, si s’escau, per mort del titular.
f)

Dades personals de l’usufructuari del dret funerari.

g) Nom i cognoms dels cadàvers o restes de les quals es refereixin les inhumacions,
exhumacions i trasllats, destí o procedència, i data d’aquestes actuacions.
h) Limitacions, prohibicions i clausura, si s’escau.
i)

Declaració, en el seu cas, de la provisionalitat, sense perjudici de tercer de millor
dret, del títol expedit.

j)

Qualsevol altre incidència o dades d’interès, que afectin al dret funerari garantit pel
Títol en qüestió.

El deteriorament, la sostracció o pèrdua d’un títol donarà dret al lliurament d’un duplicat a
favor del titular, sempre que sigui aquest mateix qui ho sol·liciti. Els errors en el nom o altres
dades que s’adverteixin als títols funeraris es corregiran a instància del seu titular, prèvia la
seva justificació i comprovació.
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Article 11: Titular
El dret funerari podrà ser atorgat, en les condicions que indica el present Reglament, a nom
de les persones físiques o jurídiques següents:
a) A nom personal i individual, que serà:
1. El propi adquirent o el del seu successor legal
2. En cas d’existir l’usdefruit, el títol figurarà a nom de
l’usufructuari, sense perjudici de fer-hi constar, també, el nom
del titular del dret.
3. El del beneficiari, si s’escau, en el moment de la defunció del
titular.
b) A nom de comunitats religioses o entitats o establiments benèfics o hospitalaris
reconeguts com a tals per l’Administració, per a l’ús exclusiu dels seus membres i
dels asilats i acollits.
c) A nom de corporacions, fundacions i entitats privades, sense ànim de lucre,
legalment constituïdes.
En tots els casos, només podrà figurar una sola persona, sigui física o jurídica, com a titular
del dret.
En cap cas no podrà atorgar-se ni registrar-se el dret funerari a nom de societats
d’assegurances, de previsió o qualsevol altre similar que, exclusivament com a complement
d’altres riscs, garanteixin als seus afiliats el dret a sepultures per al dia de la seva mort.
Aquestes societats només podran obligar-se a proporcionar a la persona assegurada el
capital necessari per a obtenir-la.
Article 12: Beneficiari
En atorgar-se el dret funerari i en tramitar-ne la seva transmissió, l’Ajuntament instarà al
titular perquè designi un beneficiari que el succeirà en la titularitat del dret desprès de la
seva mort, sense perjudici d’allò que preveu l’article 22 per la designació de beneficiari.
Article 13: Clàusula de clausura a perpetuïtat
El titular del dret funerari podrà sol·licitar, per escrit i davant el responsable del Servei, la
clàusula de clausura a perpetuïtat de la sepultura, en la que hi restarà prohibit inhumar
qualsevol altre cadàver, després de la inhumació del propi titular i fins a la finalització del
dret funerari. L’autorització d’aquesta clàusula caldrà inscriure-la en el Llibre Registre i en el
títol corresponent; comportarà el pagament dels drets fixats en la corresponent Ordenança
fiscal, i no alterarà en res tot el disposat en el present Reglament en relació a la transmissió
del dret funerari, l’obligació d’actualització i l’obligació de pagament dels drets de
manteniment un cop s’hagi produït la mort del titular.
Aquests drets es poden remetre a perpetuïtat en circumstàncies extraordinàries d’interès
públic, prèvia sol·licitud del titular del dret funerari, i acord de l’Ajuntament, ateses les
circumstàncies que hi concorrin, degudament justificades en la sol·licitud. L’import d’aquests
drets es fixarà en la corresponent Ordenança fiscal.
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CAPÍTOL II CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI
Article 14: Concepte
La concessió per l’ocupació del domini públic funerari s’atorga per l’Ajuntament de
Torredembarra i configura un dret funerari, pel qual es permet la utilització privativa d’una
sepultura en els termes establerts en el Títol i del present Reglament.
Article 15: Tipus de llicències
La llicència d’ocupació sobre el domini públic funerari, pot donar lloc a quatre tipus de drets
funeraris:
a)
b)
c)
d)

Concessió de caràcter permanent.
Concessió de caràcter temporal.
Concessió temporal de caràcter mínim.
Concessió de caràcter provisional.

Article 16: Règim de les adjudicacions del dret funerari.
La concessió de nínxols i columbaris s’adjudicaran en funció de les possibilitats existents. En
qualsevol cas, s’adjudicaran únicament els nínxols i columbaris ja construïts.
La concessió de tombes i panteons i hipogeus s’adjudicaran en funció del terreny disponible
al cementiri, essent a càrrec del nou concessionari, si s’escau, la retirada de la construcció
preexistent.
La pròrroga es farà prèvia sol·licitud del titular de la concessió o, en el seu defecte, dels
seus hereus.
Article 16 bis: Renovació del dret funerari.
L’Ajuntament de Torredembarra reconeix un dret preferent al titular del dret funerari sobre la
corresponent sepultura que permet adquirir de nou el dret funerari referit, sobre la mateixa
sepultura, un cop el dret atorgat ha esgotat els terminis de vigència previstos en els articles
17 i 18. L’adquisició del nou dret requereix la petició formal del mateix que s’entendrà
denegada si l’Ajuntament no notifica la seva acceptació en el termini de tres (3) mesos des
que es va sol·licitar.
Per a l’adjudicació de sepultures l’Ajuntament oferirà tant aquelles que venen de les
reversions a favor de l’Ajuntament com a sepultures de nova construcció.
Article 17: Concessions permanents i temporals
Les concessions de caràcter permanent atorguen al particular, de forma exclusiva i excloent,
un dret administratiu consistent en l’ús privatiu de la sepultura per un període de cinquanta
(50) anys.
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Les concessions de caràcter temporal atorguen al particular, de forma exclusiva i excloent,
un dret administratiu consistent en l’ús privatiu de la sepultura per un període de deu (10) o
vint (20) anys.
El termini de la concessió es prorrogarà excepcionalment, fins a complir el termini legal
d’obertura de sepultures des del darrer enterrament.
Exhaurit el termini de concessió del dret funerari permanent aquest revertirà a l’Ajuntament
automàticament, deixant-se la sepultura buida de restes. Si el titular no retorna el dret
l’Ajuntament incoarà expedient de caducitat del títol d’acord amb l’art. 32 del present
Reglament.
En el supòsit que el titular del dret extingit no tramiti al trasllat de les restes, l’Ajuntament ho
farà d’ofici a l’ossera municipal. En aquest cas les despeses meritades aniran a càrrec de la
Corporació.
Article 18: Concessions temporals de caràcter mínim
Les concessions d’ús de caràcter temporal s’atorgaran per un període mínim de dos (2) anys
o de cinc (5) anys si la mort hagués esdevingut per malaltia infecciosa.
En concessions d’ús temporal de caràcter mínim de dos (2) anys de duració, es podrà
demanar una única pròrroga per dos (2) anys més. Les concessions d’ús temporal de
caràcter mínim, de cinc (5) anys de duració, quan la mort hagués esdevingut per malaltia
infecciosa, no es podran prorrogar.
La pròrroga podrà ser denegada quan les disponibilitats de nínxols o sepultures de
concessió temporal siguin escasses i existeixi la possibilitat que s’esgotin.
Les concessions temporals podran ser adquirides amb caràcter permanent pel titular de la
sepultura seguint el procediment establert en el present Reglament.
Exhaurit el termini de concessió del dret funerari temporal aquest revertirà a l’Ajuntament
automàticament, deixant-se la sepultura buida de restes. Si el titular no retorna el dret
l’Ajuntament incoarà expedient de caducitat del títol d’acord amb l’article 30 del present
Reglament.
En el supòsit que el titular del dret extingit no tramiti el trasllat de les restes, l’Ajuntament ho
farà d’ofici a l’ossera municipal. En aquest cas les despeses meritades aniran a càrrec de la
Corporació.
Article 19: Concessions provisionals.
Les concessions de caràcter provisional atorguen al particular l’ús privatiu de la sepultura de
forma transitòria en els següents casos:
a) Quan l’Ajuntament tingui previst fer obres d’interès general en sepultures d’ús particular.
La realització d’aquest tipus d’obres pot comportar la necessitat de procedir a efectuar
exhumacions i reinhumacions d’ofici. A l’efecte, s’aixecarà acta del trasllat i s’expediran
títols provisionals.
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Finalitzades les obres les despulles es traslladaren a les sepultures d’origen sense cost
per part del titular.
b) Per causes de beneficència, previ informe dels Serveis Socials, per un període mínim de
dos (2) anys, o de cinc (5) anys si la defunció hagués esdevingut per malaltia infecciosa.
Finalitzat aquest termini les despulles es traslladaran a l’ossera municipal, sense cap
cost.
Les concessions de caràcter provisional no poden sol·licitar pròrroga.
CAPÍTOL III TRANSMISSIÓ DEL DRET FUNERARI
Article 20: Causes de transmissió del dret funerari.
Les sepultures i qualsevol tipus de construcció pública o particular que hi hagi en el
cementiri es consideren béns fora de comerç. Per tant, no podran ser objecte de transmissió
onerosa de cap classe. Només seran vàlides les transmissions en la forma prevista en
aquest reglament.
Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la duració del termini de la
concessió atorgada, ni el de les seves prorrogues, i es classifiquen en:
a) Transmissions del dret funerari per causa de mort
b) Transmissions del dret funerari entre vius
c) Transmissions provisionals.
Article 21: Transmissió per causa de mort
La transmissió del dret funerari per causa de mort es donarà en els següents supòsits:
a) Per designació de beneficiari.
b) Per successió testamentària o abintestada.
Article 22: Designació de beneficiari
El titular del dret funerari, en qualsevol moment, podrà designar un beneficiari per adquirir la
condició de titular del dret funerari a la mort del seu titular, compareixent davant de
l’Ajuntament per subscriure l’oportuna acta on es consignaran les dades de la sepultura,
nom, cognoms, DNI i domicili de la persona beneficiària. En la mateixa acta podrà designar
els substituts vulgars que estimi adient pels casos de premoriència. Podrà substituir-se
aquesta compareixença amb un document notarial.
La designació constarà en el Registre de sepultures i en el títol del dret funerari.
La condició de beneficiari només podrà recaure sobre una sola persona, entitat o
col·lectivitat esmentada en l’article 11.
La designació de beneficiari podrà modificar-se tantes vegades com desitgi el titular del dret,
sent vàlida l’última designació efectuada segons preveu l’apartat primer, sens perjudici de
clàusula testamentària posterior sempre que expressament faci referència a la titularitat del
dret funerari.
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Les sepultures múltiples, als efectes de designació de beneficiari, tindran els mateixos
efectes que les sepultures simples.
Si el beneficiari mor amb posterioritat al titular sense acceptar el benefici, el seu dret adquirit
es diferirà a favor dels hereus del beneficiari.
Transcorregut el termini d’un (1) any des de la mort del titular sense que el beneficiari o els
seus hereus hagin sol·licitat el canvi de nom, el benefici quedarà extingit però el dret funerari
continuarà vigent i formarà part del patrimoni del titular.
Article 23: Successió testada o intestada
S’obrirà la successió per llei en els casos següents:
a) Successió testada: Si del certificat del Registre d’Últimes voluntats en resultés l’existència
de testament, posterior a la data de designació de beneficiari, es procedirà d’acord amb les
disposicions del testador i es durà a terme la transmissió a favor de l’hereu designat, del
legatari o de l’usufructuari, sempre que la clàusula testamentària posterior faci referència
expressa a la titularitat de dret funerari.
b) Successió abintestada: A falta de beneficiari designat i de successió testamentària, es
transmetrà el dret funerari per l’ordre de successió establerta per la legislació civil.
La transmissió del dret es regirà per les normes establertes en el Codi Civil de Catalunya.
Article 24: Canvi de titularitat del dret funerari
En el termini màxim d’un (1) any de la mort del titular del dret funerari, el beneficiari designat,
l’hereu testamentari o aquells a qui correspongui abintestat, estaran obligats a sol·licitar la
transmissió del dret funerari al seu favor, compareixent davant l’Ajuntament, amb el títol
corresponent i la resta de documents justificatius de la transmissió, per a procedir a inscriure
el canvi de titularitat.
En el cas en que per determinar el beneficiari calgui un judici de testamentaria, el termini
d’un (1) any es computarà a partir de la data de fermesa de la sentència.
A aquests efectes i en aquest termini, compareixeran davant de l’Ajuntament amb el títol
corresponent i els altres documents justificatius del dret a la transmissió:
a) Si el sol·licitant és beneficiari:
- Títol del dret funerari on hi consti el nom del beneficiari.
- Certificat literal de defunció del titular.
- Relació de parentiu, si s’escau.
- Últimes voluntats del titular.
b) Si s’hagués produït la mort del beneficiari, els seus hereus podran sol·licitar la transmissió
al seu favor aportant, a més dels anteriors, els següents:
- Certificat literal de defunció del beneficiari.
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- Últimes voluntats del beneficiari.
Un cop presentada la documentació s’executarà la transmissió amb el lliurament de nou títol
i la seva consignació en el Registre de Sepultures.
Es suspendran les operacions de sepultura fins que no es faci el canvi de titularitat del dret
funerari.
Transcorregut aquest termini d’un (1) any sense haver-se tramitat el canvi de nom del dret
funerari aquest restarà caducat i revertirà a l’Ajuntament d’acord amb l’article 33 del present
Reglament.
Article 25: Usdefruit del dret funerari
El cònjuge vidu o el convivent en unió estable de parella supervivent, si concorre a la
successió amb fills del causant o descendents d'aquests, té dret a l'usdefruit universal de
l'herència, lliure de fiança.
El dret d’usdefruit de tota classe de sepultures es cancel·larà a la mort de l’usufructuari
consolidant-se la nua propietat a favor de l’hereu i dels seus successors.
En cas d’abintestat es reconeix el dret d’usdefruit a favor del cònjuge vidu mentre visqui i no
contregui segones núpcies.
Article 26: Transmissió entre persones vives
La cessió a títol gratuït del dret funerari per actes entre persones vives podrà ser:
a) Quan sigui a favor d’hospitals, entitats benèfiques, religioses o similars, amb personalitat
jurídica pròpia segons les lleis.
b) A favor de parents del titular amb línia directa i col·lateral fins al quart grau, i fins al segon
grau per afinitat
c) Al cònjuge o a les persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima amb el
titular de dos (2) anys immediatament anteriors a la transmissió.
En tots els casos de transmissió, si existissin restes a la sepultura motiu de la cessió, el
titular del dret haurà de sol·licitar prèviament el seu trasllat a d’altres sepultures, o bé
autoritzar el seu trasllat a l’ossera general, llevat que, per comú acord, cedent i cessionari
sol·licitin que aquestes restes romanguin a la sepultura en qüestió.
Podran cedir-se a tercers, gratuïtament, el dret funerari quan les restes obrants en la
sepultura tinguin llaços de consanguinitat o afinitat amb l’adquirent, d’acord amb els límits
que preveu el primer paràgraf d’aquest article i prèvia adopció d’acord explícit per part de
l’òrgan municipal competent.
Tota sol·licitud de cessió del dret funerari que sigui susceptible de ser autoritzada, segons
els paràgrafs anteriors, es realitzarà a favor d’una persona, física o jurídica, d’acord amb
l’establert a l’article 11, per escrit i davant l’Ajuntament, el qual haurà de comprovar la
personalitat i autoritzar expressament el canvi de titularitat del dret funerari.
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CAPÍTOL IV MODIFICACIÓ DEL DRET FUNERARI
Article 27: Modificacions del dret funerari
El procediment per transmetre, rectificar, modificar o reparar el dret funerari podrà iniciar-se
d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada. En la tramitació de l’expedient hi constarà la
documentació necessària per a justificar els seus extrems, i que serà aportada pel
sol·licitant, en el seu cas, conjuntament amb el títol del dret funerari, a excepció del cas de
pèrdua. No serà obstacle per la instrucció de l’expedient la impossibilitat de lliurar el títol
quan a l’instant de l’expedient la persona interessada no en sigui posseïdora, o la negativa
de lliurament d’aquest títol per part de qui en fos tenedor.
Durant el procediment, l’Administració podrà suspendre les operacions en la sepultura,
ateses les circumstàncies de cada cas, fins a lliurar-se el nou títol. No obstant això, es
podran autoritzar les operacions de caràcter urgent, de les quals se’n deixarà constància a
l’expedient.
Article 28: Clàusules limitatives de l’ús del dret
Les clàusules limitatives de l’ús d’una sepultura, la seva variació o anul·lació, s’acordaran
per l’Ajuntament a sol·licitud del titular i s’inscriuran en el registre, i quedaran fermes i
definitives en el moment de la defunció del titular del dret funerari.

CAPÍTOL V CADUCITAT I EXTINCIÓ DEL DRET FUNERARI
Article 29: Caducitat i extinció del dret funerari
Es declararà la caducitat del dret funerari amb reversió de la sepultura a l’Ajuntament de
Torredembarra en els següents casos:
a) Pel transcurs del termini de vigència del dret funerari i de les pròrrogues concedides, si
s’escau.
b) Per abandonament de la sepultura.
c) Per renúncia expressa del titular del dret funerari.
d) Per l’estat ruïnós de la sepultura. La declaració de tal estat requerirà expedient
administratiu.
e) Per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. Atès el caràcter de domini públic de
les sepultures, l’Ajuntament es reserva la facultat de resoldre qualsevol concessió de
dret funerari abans del seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes
d’interès públic, compensant al concessionari pels danys que se’n puguin derivar.
Article 30: Finalització del dret funerari pel transcurs del temps
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L’extinció del dret funerari pel transcurs del temps serà automàtica sense necessitat de la
instrucció d’expedient.
Es comunicarà dins el termini de tres (3) mesos abans de la finalització de la concessió a
l’interessat per si està interessat en la seva renovació.
En el cas que no es procedeixi al trasllat de les restes des del requeriment, l’Ajuntament ho
farà d’ofici, traslladant-se aquestes a l’ossera municipal. En aquest cas sense cap cost per
part del titular. Per les concessions permanents, l’interessat podrà sol·licitar que li sigui
atorgat de nou el dret sobre la mateixa sepultura d’acord amb el capítol dos (2) del títol III
present Reglament.
En el supòsit de les concessions temporals de caràcter mínim, el titular podrà demanar una
pròrroga d’acord amb l’article divuit del present reglament, la qual s’haurà de resoldre
expressament i el seu atorgament serà discrecional.
La manca de resolució de la petició tindrà efectes desestimatoris i en cap cas es podrà
entendre atorgada la pròrroga de la concessió de forma tàcita ni presumpta.
Article 31: Abandonament de la sepultura
La caducitat del dret es produirà en els següents casos:
a) Per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal l’impagament durant el
termini de quatre (4) anys d’ençà del darrer pagament de les taxes de
manteniment del Cementiri establertes en l’Ordenança fiscal. S’entendrà que no
existeix abandonament si els drets de manteniment i conservació sobre la
sepultura s’haguessin remès a perpetuïtat. (article 13 del Reglament)
b) Per la manca de tramitació del canvi de nom del títol del dret funerari d’acord amb
l’article 24 del Reglament.
c) Per estat ruïnós quan es tracti d’una sepultura monumental, tipus tomba (que
siguin de construcció particular), panteó o mausoleu. La declaració d’aquest estat
i la caducitat, requerirà la tramitació del corresponent expedient administratiu.
Article 32: Procediment de declaració de caducitat.
En donar-se algun dels supòsits previstos en l’article anterior, la declaració de caducitat i la
correlativa reversió de la sepultura a favor de l’Ajuntament, requerirà de la tramitació d’un
expedient amb notificació al titular del dret funerari beneficiari o drethavent en el domicili que
sigui conegut. Si intentada la notificació aquesta no s’hagués pogut practicar, o es desconeix
el domicili, se’n farà publicitat per mitjà d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i,
almenys en un diari dels de major circulació, concedint un termini de quinze (15) dies hàbils
a fi que l’interessat pugui al·legar allò que cregui en el seu dret.
En el supòsit de l’apartat a) de l’article 31 l’interessat podrà sol·licitar a l’Ajuntament
l’actualització del dret funerari i posar al corrent el pagament de les tarifes deixades
d’ingressar més la sanció que es determini en les ordenances fiscals.
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En cas de caducitat per estat ruïnós de la construcció de la sepultura monumental en la
compareixença de l’interessat en el termini de vint (20) dies hàbils, s’acreditarà el
compromís d’executar les obres de reconstrucció o reparació en el termini que a aquest
efecte designi l’Ajuntament. En aquest supòsit, l’expedient de caducitat, restarà interromput
fins el venciment d’aquest termini. L’òrgan competent informarà respecte de les obres
realitzades que si resulten conformes l’expedient s’arxivarà sense més tràmit, en cas contrari
es declararà caducat el dret.
Article 33: Reversió de la sepultura o en cas de renúncia voluntària
Les concessions funeràries poden ser objecte de renúncia pels seus titulars a favor de
l’Ajuntament o entitat autoritzada produint-se els següents efectes:
a) Si es renúncia a sepultures que no continguin cadàvers ni restes, sempre que no la
posseeixin amb caràcter provisional, s’abonarà el percentatge que es fixi, per
aquests cas en la corresponent ordenança fiscal vigent, respecte a les quantitats que
per cada cas assenyali l’ordenança.
b) Si es renúncia a sepultures que contenen restes, podran ser traslladades a una altra
sepultura a càrrec del titular, o d’ofici per l’Ajuntament, la qual els col·locarà al lloc
destinat a l’efecte.
c) Si es renúncia a tombes o panteons, no s’abonarà res per la construcció feta i només
s’abonarà el percentatge que es determini en les ordenances fiscals vigents.
TÍTOL IV SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 34: Disposició general
Les inhumacions, exhumacions o trasllat de cadàvers o restes mortuòries, es regiran per les
disposicions de caràcter higiènico-sanitàries vigents i autoritzades per l’Ajuntament. De
conformitat amb el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, s’entén per cadàver “el cos
humà durant els cinc (5) primers anys següents a la mort real”, a partir dels quals tindrà la
consideració de “restes mortuòries”.
Tanmateix, també tenen la consideració de restes mortuòries les cendres procedents de
cremació, restes d’avortaments, mutilacions, amputacions, intervencions quirúrgiques i
criatures abortius.
Article 35: Inhumació
L’acte d’inhumació serà realitzat pel personal del Cementiri, amb el degut respecte als
presents, i seguint les especificacions tècniques i legals al respecte. Aquest servei
s’efectuarà prèvia autorització de l’Ajuntament i no s’atendran possibles sol·licituds
particulars dels familiars o altres persones presents a l’acte, com l’obertura del fèretre o
altres instruccions o indicacions no autoritzades.
Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes, podrà
efectuar-se en el mateix acte la reducció de les despulles d’aquestes, o bé podrà efectuar-se
abans de l’acte de l’enterrament, sempre i quan el titular ho hagi disposat així en el títol.
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El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura, no estarà limitat per altra causa
que la de la seva capacitat respectiva establerta en el títol del dret funerari del present
reglament, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de les anteriorment
efectuades, i llevat que el titular del dret funerari el limiti voluntàriament i expressa, en forma
fefaent quant al nombre o relació closa o excloent de persones els cadàvers de les quals hi
puguin ser inhumats.
Article 36: Obertura de sepultures
No podrà ser oberta cap sepultura fins que hagin transcorregut dos (2) anys de la darrera
inhumació, si la mort es va produir per circumstàncies naturals o accident, o cinc (5) anys si
la mort es va produir per causes que puguin representar un perill sanitari, excepte
intervenció expressa de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i
sens perjudici de l’autorització judicial que pugui ser necessària de conformitat amb la
legislació vigent.
Article 37: Documentació necessària per la inhumació
En tota petició d’inhumació caldrà la presentació dels documents següents:
a) Títol del dret funerari o acreditació suficient
b) Llicència d’enterrament o l’autorització judicial, en els casos diferents de la mort natural.
c) Pagament dels drets d’enterrament establerts en l’ordenança fiscal corresponent.
En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona en nom de la qual s’hagués
estès aquest.
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense presentació del títol del dret funerari en
els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua del títol, en quin cas es
procedirà de conformitat amb el que disposa aquest reglament.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular, s’autoritzarà a qualsevol que comparegui, sigui
familiar o no.
Article 38: Autorització de la inhumació
L’autorització de les inhumacions i els trasllats es realitzaran a l’administració del Cementiri i
requerirà, a més de la documentació indicada en l’article anterior, si s’escau, l’autorització
del Departament de Sanitat i Seguretat Social o organisme competent.
De la prèvia autorització i presentació de la documentació necessària, se’n podrà fer càrrec,
per delegació, la pròpia empresa concessionària del Servei Funerari, estant obligats a
presentar davant l’Ajuntament, en el termini màxim d’una setmana, dita documentació i títol
de la sepultura, per a les pertinents inscripcions registrals, i donarà compte de qualsevol
altre gestió que es realitzi dins el cementiri.
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Article 39: Dret d’ús exclusiu
El dret del titular a l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en aquest Reglament,
serà garantit en tot moment per l’Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació,
sigui de familiars o tercers, s’entendrà deferit vàlidament pel sol fet de la presentació del
títol, sempre que no existeixi denúncia escrita de subtracció, retenció indeguda o pèrdua
presentada davant l’Ajuntament amb vuit dies d’antelació.
Article 40: Títols a nom de comunitats.
Quan el títol fos lliurat a nom d’una comunitat religiosa o hospitalària, o d’una corporació,
associació o fundació legalment constituïda, la inhumació exigirà la presentació de
certificació lliurada per la seva direcció, acreditativa que el cadàver correspon a un membre
de la comunitat o a un dels asilats acollits.
Article 41: Beneficència
Existiran sepultures, recintes o zones especials de titularitat de l’Ajuntament de
Torredembarra destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a persones mancades
absolutament de mitjans econòmics per sufragar les despeses derivades del sepeli. En
aquests casos, caldrà aportar el certificat acreditatiu d’indigència, lliurat pel corresponent
departament municipal. Aquestes no podran ser objecte de concessió ni arrendament i la
seva utilització no reportarà cap dret.
Igualment es procedirà en els casos de cadàvers no identificats i dels que cap persona,
familiar o no, en doni raó.
Article 42: Inhumació de restes
La inhumació de restes humanes procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques i
amputacions, en sepultures, a petició del seu titular, tindran el mateix tractament general i
computaran els mateixos terminis de 2 o 5 anys per a la realització d’una nova inhumació.
Article 43: Requisits per l’exhumació
L’exhumació d’un cadàver o d’unes restes per al seu trasllat dins o fora del recinte del
cementiri, requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari i el transcurs dels terminis
assenyalats en aquest Reglament des de l’última inhumació.
Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre dintre o fora del terme municipal,
caldrà que s’adjunti l’autorització de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya i els documents que acreditin el compliment dels restants requisits exigits per les
disposicions vigents
No podrà reclamar-se sota cap pretext l’exhumació de restes enterrades a l’ossera general,
llevat que així ho disposi l’autoritat judicial o sanitària.
Article 44: Excepció del termini legal d’exhumació
S’exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents:
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a) Les decretades per resolució judicial, que es duran a terme en virtut del manament
corresponent.
b) Igualment, quan l’exhumació procedeixi per reconeixement d’un cadàver dipositat pel
Tribunal que intervingui en un procés canònic.
c) Les de cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment de
l’exhumació.
Aquestes actuacions requeriran la prèvia autorització de la Direcció General de Salut Pública
de la Generalitat de Catalunya o organisme que tingui encomanades aquestes funcions.
Article 45: Exhumació per obres de reparació i manteniment
Quan calgui fer obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers o restes,
aquestes es traslladaran a nínxols de concessió provisional, sempre que no s’hi oposin les
disposicions referents a exhumació, i es retornaran a les primitives sepultures una vegada
acabades les obres, a excepció de les sepultures indicades en la Disposició Addicional
Sisena d’aquest Reglament. Aquestes actuacions determinaran el pagament dels drets
assenyalats en la corresponent ordenança fiscal, només en els cas de panteons o
construccions particulars.
En aquest supòsit el titular del dret funerari afectat també podrà sol·licitar una permuta de la
sepultura per una altra de les mateixes característiques, sempre que hi hagi disponibilitat. Si
la sepultura a escollir per l'interessat no respecta les característiques de la permutada,
s'haurà d’abonar la diferència del cost econòmic de la mateixa, d’acord amb les Ordenances
Fiscals.
Quan es tracti d’obres de caràcter general realitzades per compte de l’Ajuntament, el trasllat
es portarà a efecte obligatòriament d’ofici, en presència de l’oficial, a sepultures de la
mateixa categoria i condició, sempre i quan la disponibilitat així ho permeti, aixecant-se acta
del trasllat i lliurant els nous títols corresponents, en el cas adient. Aquests trasllats no
meritaran drets de trasllat. El trasllat a aquestes sepultures serà amb caràcter provisional.
Quan, per aquest mateix motiu i per interès públic, calgui traslladar restes de sepultures que
no tinguin o hagin perdut el dret funerari, bé per tractar-se de cadàvers sense identificar, bé
per haver-se decretat la caducitat per qualsevol dels termes establerts en el present
Reglament, es traslladaran d’ofici les restes a l’ossera general.
Article 46: Exhumació de personalitats il·lustres
Les restes de personalitats il·lustres o rellevants, a criteri de la Corporació, no seran
traslladades a l’ossera general si correspongués fer-ho per alguna de les circumstàncies
assenyalades en els articles anteriors. En aquests casos, i per excepció d’interès històric,
cultural, artístic o humanístic, l’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries a fi que les
esmentades restes romanguin en una sepultura individualitzada o que en permeti la fàcil
identificació.
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TÍTOL V OBRES I ORNAMENTACIÓ DEL CEMENTIRI
Article 47: Obres de reforma de les sepultures.
Les obres que el titular d’una concessió de dret funerari sol·liciti de reforma, decoració,
reparació, conservació o col·locació d’accessoris a les sepultures de construcció municipal
es tramitaran d’acord amb el present reglament.
No es permetrà l’execució d’obres a sepultures, qualsevol que sigui la seva importància,
sense que es presenti a les dependències municipals corresponent el permís o autorització
pertinent, i en cap cas sense haver transcorregut deu dies després de l’última inhumació.
Únicament podran sol·licitar autorització per a la col·locació d’ornaments els titulars de les
sepultures objecte de guarniment.
Tindran la consideració d’ornaments les làpides, els revestiments laterals, els marcs i/o
balconets que es col·loquin com a guarniment dels nínxols o hipogeus.
Per a la col·locació d’ornaments a les sepultures del Cementiri Municipal, mitjançant ciment
o qualsevol d’altre medi de fixació, caldrà obtenir prèviament la corresponent llicència
municipal, que no serà de concessió obligatòria.
La llicència de col·locació de làpida o d’altre guarniment atorgada tindrà una validesa d’un
any i comprendrà tots els elements que s’instal·lin al llarg d’aquest període de temps. Passat
el període esmentat, qualsevol element nou i fix que s’instal·li en un nínxol requerirà
l’obtenció de la corresponent llicència i col·locació per part del servei de la brigada municipal
(o el gestor del cementiri en cas de gestió indirecta), i en conseqüència, el pagament dels
corresponents drets.
Obres de construcció particular:
-

Les obres de construcció, reparació, conservació que s'hagin de realitzar en Panteons
existents requeriran d'informe tècnic previ a l'atorgament de llicència d'obres on
s'establirà el seu tràmit, tot d'acord amb l'ordenança d'activitats urbanístiques, com a
obra mínima o menor.

-

Un cop acabada l’obra, els contractistes o executors hauran de procedir a la neteja del
lloc de la construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus de material, sense el
qual requisit no se n’autoritzarà l’alta de la sepultura per a poder-hi efectuar
inhumacions.

L’Ajuntament es reservarà la facultat de requerir al titular del dret funerari que realitzi a
compte seu les obres necessàries per mantenir la sepultura en perfecte estat de
conservació.
Article 48: Normativa comuna d’execució d’obres en sepultures
La realització de tota classe d’obres dins el recinte d’un cementiri requerirà l’observança per
part dels contractistes o executors, de les normes següents:
a) Els treballs preparatoris de picapedrers o marbristes no es podran efectuar dins el recinte.
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b) La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se als llocs que es designin,
amb la protecció que en cada cas es consideri necessària.
c) Els dipòsits de materials, eines, terra o aigua, se situaran a punts que no dificultin la
circulació o pas de la via pública.
d) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció, es
col·locaran de manera que no malmetin les plantes o sepultures adjacents.
e) Les eines mòbils destinades a la construcció, s’hauran de deixar diàriament en coberts o
dipòsits per a la seva millor conservació i ordre al recinte.
Un cop acabada l’obra, en el cas de les construccions particulars, els contractistes o
executors hauran de procedir a la neteja del lloc de la construcció i a la retirada de la runa,
fragments o residus de material, requisit sense el qual no se n’autoritzarà l’alta de la
sepultura per a poder-hi efectuar inhumacions.
Article 49: Instal·lacions complementàries
La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant de les sepultures, se subjectarà a les
normes següents:
a) En el cas dels nínxols, l’amplada màxima del terreny que podran ocupar jardineres i/o
testos serà 80 cm de llargada * 20 cm d'amplada davant la façana de la sepultura
sempre que ornamentin sepultures que estiguin a flor de terra. En cap cas podran
dificultar o interrompre el pas a persones amb mobilitat reduïda, respectant un espai
mínim de pas de 0,90 cm.
b) En el cas dels hipogeus núm. 1 a la 32, els parterres i/o jardinets no podran superar 120
cm d'amplada per 50 cm de fondària i es situaran a la part superior o capçal de la tomba.
Es permetrà la instal·lació d'una sola làpida identificativa vertical, aquesta, en cap cas es
fixarà al marbre de base, tindran una alçada màxima de 50 cm i una amplada màxima de
120 cm. Els materials a utilitzar seran marbre, pedra o fusta. Per a la seva instal·lació es
tramitarà l'oportuna llicència d'instal·lació de làpida.
c) Les plantacions en panteons o hipogeus es consideraran com a accessòries de les
construccions, la seva conservació serà a càrrec dels interessats i en cap cas podran
envair la via ni perjudicar les construccions veïnes. Qualsevol excés serà corregit a costa
del titular i podran ser retirats d’ofici els jardinets que no estiguin en degudes condicions
de conservació, prèvia audiència del titular.
d) En els nínxols de pisos de tercera fila o superior només s’autoritzarà la col·locació de
testos o jardineres d’una fondària màxima de 15 cm, i protegides per una barana
metàl·lica fixa. En cas que l'Ajuntament consideri que l'estabilitat o seguretat d'aquests
ornaments no estan garantides sol·licitarà la seva retirada prèvia audiència a l'interessat.
Article 50: Declaració de ruïna
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Les fosses, els nínxols i els mausoleus així com aquelles construccions que amenacin ruïna
se seguirà el procediment previst en el Reglament de policia sanitària mortuòria, aprovat pel
Decret 297/1997 de 25 de novembre, o normativa vigent.
TÍTOL VI

ORDRE I GOVERN INTERIOR DEL CEMENTIRI

Article 51: Tancament de les instal·lacions
Abans del tancament de les instal·lacions del Cementiri el personal encarregat haurà de
revisar que no hi ha ningú a l’interior per procedir al seu immediat tancament, podent avisar
del mateix a través dels mitjans de què disposi.
Article 52: Actuacions prèvies
El personal encarregat de la inhumació de difunts haurà de rebre tots els cadàvers a la porta
principal del Cementiri, a l’arribada dels enterraments, i fer-se’n càrrec a l’hora de traslladarlos a la seva sepultura de destí. Prèviament, amb una antelació mínima de mitja hora, haurà
obert la sepultura indicada des de l’Ajuntament i també tindrà preparat el material necessari
per procedir al posterior tancament una vegada efectuada la inhumació.
Article 53: Manteniment de sepultures.
La cura de les sepultures podrà realitzar-se pels titulars o persones delegades per ells.
Acabada la neteja d’una sepultura s’haurà de dipositar als llocs designats els restes de flors
o altres objectes inservibles.
Article 54: Visitants
Els visitants dels Cementiri es comportaran amb l’actitud respectuosa adequada al recinte i
d’acord amb els costums i usos socials del moment. Tanmateix i a tal efecte no es permetrà
cap acte que, directament o indirectament, en suposi alteració o profanació.
Article 55: Vehicles
Els vehicles de qualsevol tipus, especialment els de transport de mercaderies, no podran
circular per dins dels recintes del Cementiri sense prèvia autorització.
Article 56: Epitafis i símbols
Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols guardaran el degut respecte al recinte, fent
responsable al titular de qualsevol inscripció que pugui lesionar drets de tercers.
Als nínxols on manqui la làpida, l’Ajuntament inscriurà al tempanell o llosa, el nom i cognoms
del cadàver de l’última persona inhumada, si es tracta de dret funerari temporal, o del seu
titular en un altre cas.
Article 57: Vidres
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Resta prohibida en tots els casos la col·locació de vidres emmarcant les làpides, per raons
de seguretat. La col·locació d’elements que no suposin risc hauran de complir les mesures
de seguretat per evitar accidents.
Article 58: Retirada d’elements
Està prohibida la retirada o sortida del cementiri d’aquells elements ornamentals o obres
escultòriques de tot tipus.
Es prohibeix tota actuació sobre panteons i altres sepultures sense prèvia llicència. En
aquests casos, es podrà sol·licitar l’opinió de persones expertes en art i en qüestió d’història
a l’efecte de determinar el valor cultural de la sepultura.
Article 59: Venda ambulant
Es prohibeix la venda ambulant i la realització de qualsevol tipus de publicitat a l’interior de
les instal·lacions del cementiri.
La venda ambulant en l’exterior del recinte requerirà la prèvia autorització d’ocupació de la
via pública d’acord amb les ordenances municipals.
Article 60: Responsabilitat per danys
L’Ajuntament o entitat en qui tingui delegada o concedida la gestió dels cementiris, ni cap
dels seus òrgans assumirà cap responsabilitat sobre robatoris i/o desperfectes que tercers
puguin cometre en les sepultures i objectes que es col·loquin en els Cementiris, la vigilància
de les quals estarà a càrrec del servei de Cementiris.
Article 61: Obtenció d’imatges
L’obtenció de fotografies, dibuixos, i pintures de les sepultures o vistes generals o parcials
del Cementiri, així com la filmació de pel·lícules o reportatges dins del seu recinte,
requeriran l’obtenció d’una autorització explícita de l’Administració del Cementiri i pagaran,
en el seu cas, els drets corresponents.
Article 62: Entrada d’animals
Queda prohibida l’entrada d’animals al recinte del Cementiri, llevat dels gossos pigall,
sempre que vagin perfectament subjectes i sota la responsabilitat del seu propietari pels
danys que pogués causar l’animal.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA : Subjecció al present Reglament
Aquelles persones que esdevinguin titulars d’un dret funerari sobre qualsevol sepultura del
cementiri municipal, ja sigui en primera adquisició o per successió d’anterior titular, estaran
subjectes al compliment de les normes del present Reglament.
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SEGONA: Dret subsidiari i jurisdicció competent
En allò no previst en aquest Reglament serà d’aplicació la normativa de dret administratiu, a
més d’allò que resulti d’aplicació en àmbit sectorial en matèria de policia sanitària mortuòria.
Els titulars de drets funeraris sobre sepultures reconeixen i admeten la seva naturalesa
administrativa, se sotmeten a la jurisdicció que correspongui a l’Ajuntament de Torredembarra i
renuncien a qualsevol fur o privilegi que els puguin afectar.
L’Ajuntament té la prerrogativa d’interpretar aquest reglament, el règim del dret funerari i
resoldre els dubtes que es puguin generar, sens perjudici de l’obligada audiència al titular
d’aquell dret.
TERCERA: Conflicte entre particulars
Quan, en relació a la titularitat d’un dret funerari sobre qualsevol sepultura, es produeixi un
conflicte entre particulars, serà aplicable, en primer terme, allò previst en el present Reglament.
En cas que d’aquest Reglament no en resulti resolució i el conflicte entre les parts persisteixi,
correspondrà a aquestes la seva solució d’acord amb el dret privat aplicable.
QUARTA: Tarifes i Taxes
Els serveis que es presten en el cementiri municipal, la conservació i manteniment de
l’equipament del cementiri i d’altres activitats que siguin prestades per l’Ajuntament, estaran
subjectes a allò que prevegi l’Ordenança fiscal vigent en el moment en què es sol·liciti la
prestació del servei gravat i s’exigiran d’acord el que disposi l’esmentada ordenança.
CINQUENA: Documents acreditatius
L’Ajuntament de Torredembarra aprovarà els documents administratius tipus que s’hauran
d’utilitzar per tramitar totes les actuacions i incidències derivades de l’aplicació del present
Reglament.
SISENA: Tancament de sepultures per risc de ruïna
Es prohibeixen tot tipus d’inhumacions en les sepultures numerades a continuació i que es
trobin en situació de risc de ruïna interior o presentin mancances tècniques segons la legislació
de policia sanitària mortuòria vigent en el moment de vigència d’aquest reglament.
Sepultures afectades del primer quadrant:
- Fila 1, nínxols del 1 fins al 181
- Fila 2, nínxols del 1 fins al 202
- Fila 3, nínxols del 1 fins al 202
Serà potestatiu que els titulars del dret funerari exhumin les restes obrants en les sepultures
afectades per traslladar-les a altres sepultures.
Les sepultures incloses en aquest apartat no meritaran taxes de manteniment mentre no s’hi
permetin inhumacions.
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SETENA: Tombes del primer quadrant
Pel que respecta al primer quadrant, el cementiri en l’actualitat disposa de sepultures a terra i
tombes, algunes en estat molt precari, per la qual cosa aquestes es conservaran en l’estat
actual pel seu valor històric procedint al manteniment adient de les mateixes.
En aquestes tombes s’autoritzarà únicament l’exhumació de les restes, prèvia presentació del
títol del dret funerari que acrediti la seva titularitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA: Titularitat del drets
En aquells casos en que, a l’entrada en vigor de la present Reglament, la sepultura consti
registrada a nom d’ambdós cònjuges, el títol es mantindrà invariable fins la mort del primer
d’ells, passant automàticament a ésser el nou titular el cònjuge sobrevivent.
De la mateixa manera es procedirà si la titularitat consta a més d’una persona encara que no
siguin cònjuges.
SEGONA: Drets funeraris existents
Els drets funeraris existents al moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es regiran
per les seves disposicions, llevat el que preveu aquesta disposició.
Les concessions de drets funeraris atorgades amb anterioritat tindran el següent termini de
vigència, a partir de la data en què es van atorgar:
a) De 99 anys per a les concessions atorgades abans del Reglament de Patrimoni
de les Entitats Locals a Catalunya aprovat pel Decret 336/1988, que entra en
vigor el dia 3 de desembre de 1988.
b) De 50 anys per a les concessions atorgades a partir del dia 3 de desembre de
1988, data en que va entrar en vigor el Reglament de Patrimoni dels ens locals a
Catalunya.
TERCERA: Expedició de nous títols i designació de beneficiaris
Dins del termini d’un (1) any des de l’entrada en vigor del present Reglament, l’Ajuntament
requerirà als titulars de drets funeraris, segons les dades que figurin en els llibres del
cementiri perquè les confirmin, rectifiquin o si s’escau iniciïn el procés d’actualització de
drets funeraris.
Finalitzat aquest procés, l’Ajuntament expedirà els títols acreditatius previ l’abonament de
l’import que determini l’Ordenança fiscal.
QUARTA: Elements accessoris de les sepultures actuals
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Les decoracions o accessoris de les sepultures existents que ultrapassin el seu estricte
àmbit, envaint espais o elements comuns hauran de ser retirades pel titular de la sepultura
en el termini de tres (3) mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la present Reglament.
En cas contrari, ho farà l’Ajuntament passant el corresponent càrrec al titular de la sepultura.
CINQUENA: Renovació de les concessions caducades amb l’entrada en vigor del
Reglament
Aquelles concessions que es trobin caducades amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament
d’acord amb el que preveu l’article 29 d’aquest Reglament es procedirà a la tramitació del
corresponent expedient d’acord amb el que determina l’article 32 del mateix text.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
ÚNICA
Queden derogats quantes ordenances municipals, reglaments, decrets d’Alcaldia o resolucions
contradiguin o s’oposin a allò disposat en la present Reglament.

DISPOSICIONS FINALS
ÚNICA
Aquest Reglament entrarà en vigor d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el que preveu
l’article 65.2 del mateix text legal, i, una vegada que, complerts els tràmits establerts, el seu
text aparegui completament publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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