ORDENANÇA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
TEXT REFOS DE L'ORDENANCA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 2015

Dilluns, 23 de novembre de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
ANUNCI
En la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 2 de novembre de 2015, es va aprovar
definitivament la modificació de determinats articles de l'Ordenança del Cementiri Municipal i el seu text refós.
Les modificacions aprovades són les següents:
• Rectificar l'error material de numeració d'un article de la modificació de l'Ordenança del cementiri aprovada per acord
plenari de 4 de maig de 2105, en el sentit que l'article 18.e) i f), ha de ser el 17.e) i f).
• Article 2, afegint els apartats h) i i) i traslladar l'apartat h) a l'apartat j), segons el següent text:
h) Reconèixer els drets funeraris relatius a l'adjudicació, transmissió, rectificació, modificació i declaració de caducitat de
les concessions administratives.
i) Tenir accés de forma directa al programa informàtic de gestió del llibre registre d'enterraments i el fitxer de sepultures i
nínxols.
j) La resta d'atribucions que la legislació del règim local reserva als ens públics titulars dels serveis municipals.
• Article 17, apartats e) i f), que passaran a tenir la següent redacció:
e) Preparar, tramitar i gestionar tota la documentació necessària perquè l'òrgan competent de l'Ajuntament procedeixi al
reconeixement els drets funeraris relatius a l'adjudicació, transmissió, rectificació, modificació i declaració de caducitat
de les concessions administratives.
f) Portar un llibre de registre dels drets funeraris reconeguts.
De conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es publica
íntegrament en el BOP el text refós de l'esmentada Ordenança, que incorpora les modificacions anteriors, i una
referència al DOGC.
TEXT REFÓS DE L'ORDENANÇA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
TÍTOL I
Disposicions Generals

Article 2. Correspon al Municipi de Vilanova i la Geltrú, com a ens titular del servei:
a) La supervisió i tutela de la prestació del servei.
b) La resolució de tots els recursos, queixes i peticions que es presentin contra els actes de gestió del servei.
c) La modificació de la present Ordenança.
d) L'autorització i inspecció de les obres i instal·lacions de qualsevol classe que realitzin en el cementiri municipal els
usuaris i el Gestor del servei.
e) Aprovar les tarifes del servei.
f) Acordar la subvenció que correspongui al servei, si les seves tarifes són deficitàries per imposició municipal.
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Article 1. És competència del Municipi de Vilanova i la Geltrú el servei de cementiri municipal, el qual podrà ser gestionat
a través de qualsevol de les formes previstes a la legislació de règim local, i es prestarà en el bé de domini públic afectat
a aquest servei.
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g) Aprovar el pla anual d'obres i serveis presentat pel Gestor del Servei.
h) Reconèixer els drets funeraris relatius a l'adjudicació, transmissió, rectificació, modificació i declaració de caducitat de
les concessions administratives.
i) Tenir accés de forma directa al programa informàtic de gestió del llibre registre d'enterraments i el fitxer de sepultures i
nínxols.
j) La resta d'atribucions que la legislació del règim local reserva als ens públics titulars dels serveis municipals.
Article 3. Correspon al Gestor del Servei:
a) L'organització, la gestió i la prestació del servei.
b) La neteja i conservació, cura i condicionament del cementiri.
c) Proposar a l'Ajuntament l'aprovació de les tarifes del servei.
d) El compliment de les normes sanitàries d'aplicació.
e) El nomenament, direcció i acomiadament del personal adscrit al servei.
f) La percepció de les tarifes abonades pels usuaris.
TÍTOL II
Del personal
CAPÍTOL I
Normes relatives a tot el personal
Article 4. El personal del cementiri estarà integrat per l'encarregat general, ajudants i peons, i la resta d'empleats que els
serveis funeraris municipals estimin oportuns. Les esmentades persones podran ser funcionàries, personal laboral
contractat, o personal eventual en els termes legalment establerts. Els seus drets i deures es regularan pel que disposa
la present Ordenança i per les disposicions generals que s'han d'aplicar en cada cas.
Article 5. El personal del cementiri haurà d'utilitzar l'uniforme que determini el Gestor del Servei. L'uniforme només
s'utilitzarà durant les hores de treball.
Article 6. El personal del cementiri realitzarà l'horari que determini l'òrgan gestor dels serveis funeraris municipals, així
com les hores extraordinàries que hagin de realitzar-se per necessitats del servei.
Article 7. El personal realitzarà els treballs i funcions que li pertoquin i solucionarà, dins de les seves possibilitats, les
sol·licituds i queixes que li formulin, i tractarà el públic amb la consideració i deferència oportunes.

CAPÍTOL II
De l'encarregat general
Article 9. La cura i vigilància del cementiri estaran encomanades a un encarregat general.
Article 10. L'encarregat general exercirà les funcions pròpies del càrrec d'acord amb l'art. 12 d'aquesta ordenança,
dirigirà la resta del personal al servei del cementiri i vetllarà perquè aquest compleixi correctament les funcions i ordres
encomanades. Així mateix, posarà de forma immediata en coneixement del gestor del servei qualsevol incidència que
pugui afectar a la gestió del cementiri.
Article 11. L'encarregat està obligat a romandre en el recinte del Cementiri durant l'horari que se li assenyali per al
compliment de les seves funcions. De conformitat amb el que estableix l'article 20, correspon fixar aquest horari a
l'òrgan gestor dels serveis funeraris municipals, d'acord amb les necessitats del servei.
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Article 8. El personal a què fa referència aquest capítol no podrà dedicar-se a cap treball per a particulars que estigui
relacionat amb el cementiri.
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Article 12. Són funcions de l'encarregat general:
a) Obrir i tancar les portes del cementiri a l'hora assenyalada pels serveis funeraris municipals en cada època de l'any.
b) Fer-se càrrec de les llicències d'enterrament i practicar l'assentament oportú en el llibre-registre d'enterraments i en el
fitxer.
c) Realitzar els assentaments corresponents en el fitxer de sepultures.
d) Signar les paperetes d'enterrament i retornar-les als serveis funeraris municipals.
f) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observi a l'òrgan responsable dels serveis funeraris
municipals.
g) Complir les ordres que rebi de l'esmentat òrgan pel que fa a l'ordre i organització dels serveis del cementiri.
h) Impedir l'entrada o sortida del cementiri de restes o objectes, si el seu portador no disposa de l'autorització
corresponent.
CAPÍTOL III
Dels ajudants i peons
Article 13. Correspon als ajudants i peons la realització dels treballs materials que siguin necessaris en el cementiri,
sempre sota la direcció immediata de l'encarregat general.
Article 14. En concordança amb el que s'ha dit anteriorment, correspon realitzar als ajudants i peons les operacions
ordinàries d'enterraments, exhumacions, trasllats i similars sota la mateixa direcció. De la mateixa manera, hauran de
realitzar els treballs ordinaris de neteja, ornamentació i obres menors.
Article 15. Els ajudants i peons estaran dotats de guants de goma i caretes protectores contra les emanacions en tots
aquells treballs que ho requereixin.
TÍTOL III
Policia administrativa i sanitària del cementiri
CAPÍTOL I
De l'Administració del cementiri
Article 16. L'Administració del cementiri estarà a càrrec de l'òrgan de gestió encarregat dels serveis funeraris municipals.
Article 17. Correspon al Gestor del Servei:

b) Expedir la papereta de l'enterrament.
c) Portar el llibre registre d'enterraments i el fitxer de sepultures i nínxols.
d) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres registre.
e) Preparar, tramitar i gestionar tota la documentació necessària perquè l'òrgan competent de l'Ajuntament procedeixi al
reconeixement els drets funeraris relatius a l'adjudicació, transmissió, rectificació, modificació i declaració de caducitat
de les concessions administratives.
f) Portar un llibre de registre dels drets funeraris reconeguts.
g) Formular a l'Ajuntament les propostes necessàries en relació amb aquells punts que es considerin oportuns per a la
bona gestió dels serveis del cementiri.
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a) Expedir els permisos d'inhumacions, exhumacions i trasllats.
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h) Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que no estigui atribuïda expressament a un altre
òrgan municipal.
Article 18. Correspon, així mateix, al Gestor del Servei:
a) Instruir al personal del servei sobre la forma de portar els llibres registre i la resta de documentació corresponent al
cementiri.
b) Cursar les instruccions oportunes a l'encarregat general pel que fa a les matèries següents: documentació del
cementiri, coordinació d'aquesta obligació amb la gestió encomanada als serveis funeraris municipals i sobre el
personal, condicionament, vigilància, neteja i funcionament del cementiri.
c) Vigilar que el personal del cementiri compleixi fidelment les obligacions encomanades, i sancionar les faltes que
cometin.
Article 19. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Gestor del Servei no assumiran cap responsabilitat per robatoris, furts
o desperfectes produïts per persones alienes al servei.
CAPÍTOL II
De l'ordre i govern intern del cementiri
Article 20. El cementiri serà obert durant les hores que determinin els serveis funeraris municipals, d'acord amb les
circumstàncies de cada època de l'any.
Correspondrà a l'encarregat general del cementiri l'obertura i tancament de les portes i la custòdia de les claus.
L'horari d'obertura i tancament serà exposat en un lloc visible de l'entrada principal.
Article 21. Llevat dels cadàvers que siguin conduïts en servei especial extraordinari, no se n'admetrà cap fora de les
hores assenyalades per a l'obertura del cementiri al públic. Dintre d'aquest horari, podrà establir-se un marge a partir del
qual, i fins a l'hora del tancament del cementiri, no podrà practicar-se cap enterrament, de tal manera que els cadàvers
que siguin ingressats dintre de l'esmentat marge hauran de conduir-se al dipòsit municipal per realitzar la seva
inhumació el dia següent.
Article 22. No es permetrà l'entrada al cementiri de cap classe d'animals que pugui pertorbar el recolliment i bon ordre
que hi ha d'haver. Tampoc no s'hi permetrà l'accés de vehicles de transport, llevat que portin materials de construcció
que hagin de ser utilitzats en el propi cementiri i sempre que els conductors vagin proveïts de les llicències i
autoritzacions corresponents.

Article 23. L'entrada de materials per a l'execució d'obres es realitzarà únicament durant l'horari que fixin per a aquesta
finalitat els serveis funeraris municipals. Les obres que siguin realitzades per particulars, hauran de realitzar-se durant
l'horari d'obertura al públic i hauran de comptar amb les llicències i permisos a què es refereix el primer paràgraf de
l'article anterior.
Article 24. Es prohibeix dintre del cementiri realitzar operacions de serrar peces o marbres, així com desbastar o d'altres
similars. Quan per circumstàncies especials calgui fer-ho, s'haurà de sol·licitar autorització de l'encarregat general, el
qual haurà de designar el lloc concret on s'hauran de fer aquests treballs.
Article 25. Durant la nit queda expressament prohibit dur a terme enterraments i realitzar qualsevol altra classe de treball
dintre del recinte del cementiri, llevat dels casos excepcionals degudament justificats.
Article 26. El Gestor del Servei tindrà cura dels treballs de conservació i neteja generals del cementiri. La neteja i
conservació de les sepultures i dels objectes i instal·lacions correran a càrrec dels particulars.
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En tot cas, els propietaris dels esmenats mitjans de transport seran responsables dels desperfectes produïts a les vies o
instal·lacions del cementiri i estaran obligats a la immediata reparació o, si escau, a la indemnització des danys causats.
Absent el propietari, la mateixa responsabilitat podrà ser immediatament exigida al conductor del vehicle que hagi
causat el dany.
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En cas que els particulars incompleixin el deure de neteja i conservació de les sepultures, i quan s'apreciï estat de
deteriorament, si es requerís de fer-ho al titular afectat i aquest no ho realitzés en el termini assenyalat, l'Ajuntament, a
través dels serveis funeraris municipals, ho podria realitzar amb càrrec al titular del dret funerari, sense menyscapte del
que preveu l'article 79 d'aquesta Ordenança pel que fa a la caducitat de l'esmentat dret.
CAPÍTOL III
Del dipòsit de cadàvers
Article 27. Els cadàvers, la inhumació dels quals no hagi de practicar-se immediatament a la seva arribada al cementiri,
seran col·locats en el dipòsit de cadàvers.
Article 28. Igualment, romandran al dipòsit de cadàvers, fins al moment en què correspongui la seva inhumació, els
difunts dels quals no hagi transcorregut vint-i-quatre hores des de la seva mort, per a la determinació de la qual es tindrà
en compte la corresponent certificació facultativa. S'exceptua de l'esmentat anteriorment el que pugui disposar-se en
temps d'epidèmia.
Article 29. Als particulars no els és permesa l'estada al dipòsit de cadàvers, mentre aquests hi siguin, llevat de les visites
autoritzades durant un temps limitat.
TÍTOL IV
Del dret funerari
CAPÍTOL I
Adjudicació del dret funerari
Article 30. Les adjudicacions de drets funeraris sobre sepultures de construcció municipal podran ser de caràcter
permanent o de caràcter temporal. Les de caràcter permanent s'atorgaran tenint en compte l'ordre de presentació de la
sol·licitud i la necessitat de l'interessat de procedir al trasllat de restes de familiars inhumats en sepultures de caràcter
temporal. Les adjudicacions de drets funeraris sobre sepultures de construcció particular tindran caràcter de perpètues.
Article 31. Les de caràcter permanent tindran una durada de cinquanta anys, a l'acabament dels quals podran ser
renovades per un altre període no superior al màxim autoritzat i a favor del mateix titular de l'adjudicació o dels seus
hereus o causa- havents.
Article 32. Expirat el termini de concessió del dret funerari permanent, es requerirà el titular de l'adjudicació caducada,
en el domicili que consti en els llibres del Registre de sepultures, a fi que aboni els drets de la nova adjudicació o, en
comptes d'això, que procedeixi al trasllat de les restes a una altra sepultura.

Les inhumacions que s'efectuïn en nínxols de concessió temporal, abonaran l'import de dos anys de la concessió, i, si al
termini d'aquests dos anys no s'ha procedit a un trasllat, els anys successius es pagaran en funció del que assenyali la
corresponent ordenança, i sempre per endavant.
Quan no es sol·liciti pròrroga d'aquest tipus de concessió, els familiars del difunt hauran de disposar el trasllat en una
altra sepultura de concessió permanent o perpètua; en cas contrari, passarien les restes a l‘ossari comú.
L'esmentada pròrroga podrà ser denegada quan les disponibilitats de nínxols de concessió temporal siguin escasses i hi
hagi la possibilitat que s'exhaureixin.
Article 34. En el futur Cementiri que es projecta construir, l'adjudicació temporal podrà ser adquirida amb caràcter
permanent pel titular de la sepultura, mitjançant el pagament de la quantitat establerta en la tarifa, amb deducció de les
anualitats satisfetes en concepte de cànon i no vençudes.
Article 35. Les osseres individualitzades concedides a particulars posseïdors del dret funerari sobre alguna sepultura,
salvant el cas de cessió a estranys de les de construcció particular, es consideraran com a part integrant de la mateixa
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Article 33. En els casos d'impossibilitat d'inhumació d'un cadàver en una sepultura, el Gestor del Servei facilitarà, dins el
mateix cementiri, un nínxol de concessió temporal pel temps indispensable fins que sigui possible el trasllat del cadàver
a la sepultura on s'hagi d'inhumar.
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sepultura, si bé per a trasllats a aquelles s'acreditaran drets especials, i per a aquestes es respectaran els terminis
d'obertura que han de transcórrer després de la inhumació.
Article 36. El dret funerari sobre els nínxols i totes les altres sepultures, implica l'autorització d'ús perpetu, permanent o
temporal, per dipositar-hi cadàvers o restes, i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en cada cas assenyali
l'Ordenança Fiscal, amb subjecció als deures i obligacions que s'estableixin en la present Ordenança. S'exceptua el dret
funerari sobre osseres individualitzades com a sepultures, el qual implica el dret d'ús per al dipòsit de restes.
Article 37. L'Ajuntament reconeixerà a favor de particulars el dret d'usar una determinada sepultura, prèviament
construïda o edificada pel titular, per a la seva inhumació, en el seu moment, la dels seus familiars i la de persones amb
qui l'uneixi una especial afecció o raó.
Article 38. El dret funerari així reconegut es limita, conseqüentment, a l'ús, i roman subjecte a les regulacions de la
present Ordenança i a les seves modificacions, mentre no alterin la base essencial de l'atorgament del susdit dret.
Article 39. El titular d'una sepultura ve obligat a contribuir a la conservació del Cementiri mitjançant el pagament dels
drets que l'Ajuntament té establerts o pugui establir en endavant, els quals seran fixats en l'Ordenança Fiscal
corresponent.
Article 40. El dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit per mitjà de la inscripció en el Llibre de
Registre del Cementiri, en el fitxer general del departament corresponent i per l'expedició del títol nominatiu per a cada
sepultura.
Quan es tracti de sepultures de construcció particular, el títol serà expedit a partir de l'Alta d'edificació.
Article 41. El Llibre-Registre General de sepultures, panteons i capelles, contindrà, amb referència a cadascuna d'elles,
les dades següents:
a) Identificació de la sepultura amb indicació del nombre de departaments de què consta.
b) Data de la concessió, i per a les capelles i panteons, a més a més, la data d'obres de construcció de la sepultura
particular.
c) Nom, cognoms i domicili del titular de la sepultura.
d) Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat, en el cas de mort del titular.
e) Successives transmissions per actes "inter vivos" o "mortis causa".
f) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, cognom, sexe i data de les actuacions.
g) Particulars d'ornamentació, com ara làpides, parterres, etc.
h) Limitacions, prohibicions i clausura.
i) Estats i venciments de drets i taxes periòdiques.

Article 42. El títol del dret funerari contindrà els particulars següents:
a) Identificació de la sepultura.
b) Drets inicials satisfets per ella.
c) Data de l'adjudicació, caràcter d'aquesta i nombre de departaments de què consta; per a les capelles i panteons, ultra
això, la de l'alta de les obres de construcció de la sepultura.
d) Nom i cognoms del seu titular.
e) Designació de beneficiari "mortis causa", si al titular no interessés el secret del nomenament.
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j) Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o conjunt d'elles.
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f) Nom, cognoms i sexe de les persones, al cadàver o restes dels quals es refereixin les inhumacions, exhumacions i
trasllats, i data d'aquestes operacions.
g) Limitacions i prohibicions, si escau.
h) Drets satisfets per a la conservació de Cementiris o redempció d'aquells.
i) Declaració, si escau, de la provisionalitat del títol expedit, sense perjudici de tercer de millor dret.
Article 43. El dret funerari es registrarà:
a) A nom de la persona individual, que serà el propi peticionari. En cas d'existir en les successives transmissions el
llegat d'usdefruit, el títol figurarà a nom de l'usufructuari.
b) A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com a tals per l'Estat, Província o
Municipi, per a ús exclusiu dels seus membres i dels asilats i acollits.
c) A nom de Corporacions, Fundacions o entitats legalment constituïdes, per a ús exclusiu dels seus membres o
empleats.
Article 44. En cap cas podrà registrar-se el dret funerari a nom de Societats d'Assegurances, de Previsió o qualsevol
altra similar que, exclusivament o com a complement d'altres riscs, garanteixin als seus afiliats el dret a sepultures per al
dia del seu òbit. Aquelles només podran obligar-se a proporcionar a l'assegurat el capital necessari per obtenir-la.
Article 45. El titular del dret funerari, podrà designar en qualsevol moment un beneficiari de la sepultura per a després de
la seva mort. Aquest, amb aquesta finalitat, compareixerà davant de l'òrgan gestor i subscriurà l'oportuna acta en què es
continuaran les dades d'aquella, nom, cognoms i domicili del beneficiari i data del document. En la mateixa acta podrà
també designar un beneficiari substitut en el cas de premoriència d'aquell.
Article 46. En les sepultures adquirides amb anterioritat a la present Ordenança a nom dels dos cònjuges, en el cas de
mort d'un d'ells, s'entendrà automàticament beneficiari el supervivent, que serà qui al seu torn podrà nomenar nou
beneficiari o transmetre el seu dret, si no n'haguessin nomenat cap conjuntament per a després de l'òbit d'ambdós.
Article 47. El beneficiari podrà ser variat mitjançant una acta de compareixença davant del Departament del Cementiri,
el la que es farà constar el nou beneficiari.
En el cas que existeixi clàusula testamentària posterior a qualsevol declaració del beneficiari, aquesta forma expressa
es tindrà com a vàlida i anul·larà qualsevol declaració de beneficiari anterior.
Article 48. A la mort del titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus testamentaris o aquells a qui
correspongui abintestat, estaran obligats a traspassar-lo a favor propi, compareixent davant l'òrgan gestor amb el títol
corresponent i la resta de documents justificatius de la transmissió.

Article 49. Vénen obligats, semblantment, a sol·licitar el traspàs en el termini d'un any, els posseïdors de títols que no
haguessin sol·licitat el canvi de nom en el moment d'aprovar-se aquesta Ordenança.
Article 50. Quan es produeixi la mort del titular d'un dret funerari i aquest hagués designat beneficiari, si aquest justifica
la defunció del titular i identifica la seva personalitat, es podrà executar la transmissió amb lliurament de nou títol i la
seva consignació en el Llibre-Registre i en el fitxer.
Article 51. S'entendrà que no existeix beneficiari designat quan aquest hagués finat amb anterioritat al titular, però en el
cas d'haver succeït amb posterioritat, el seu dret ja adquirit es deferirà a favor dels seus hereus en la forma que
s'estableix en els articles següents.
Article 52. A falta de beneficiari, si del certificat del Registre d'últimes voluntats resultés l'existència de testament o acta
de darrera voluntat, s'obrirà la successió testamentària i, d'acord amb les disposicions del testador, es durà a terme la
transmissió a favor de l'hereu o legatari designat.

7

CVE-Núm. de registre: 022015025224

Transcorregut el termini d'un any des de l'òbit del titular del dret funerari sense que s'hagi sol·licitat la transmissió,
s'incorrerà en les responsabilitats establertes, així com en els possibles perjudicis derivats de l'atorgament a favor de
tercer d'un posterior títol provisional i subsegüent anul·lació de l'anterior.

Dilluns, 23 de novembre de 2015

Article 53. Si el testador hagués disposat la seva herència a favor d'uns quants hereus, els drets sobre les sepultures
construïdes per l'Ajuntament seran deferits a aquell qui d'entre ells designi la majoria de la participació en l'herència.
En cas de no aconseguir-se o de no ser possible la majoria, s'atribuirà la titularitat, amb caràcter provisional, a aquell
dels hereus que així ho sol·liciti i estigui en possessió del títol.
Article 54.
1. La transmissió d'una sepultura de construcció particular, si existeix beneficiari designat o acord per majoria entre els
cohereus per designar-lo, es portarà a terme inscrivint el dret a favor d'aquell o d'aquests.
2. Cas de no existir beneficiari o acord per majoria per a la designació d'un sol continuador del dret, es podrà dividir la
sepultura en tantes parts com departaments individualitzats existeixin, i correspondrà als cohereus, per acord majoritari,
l'assignació de cadascun dels departaments en la forma i mode que estimin convenient.
Les instal·lacions comunes romandran en condomini de tots els nous titulars, els quals tindran l'obligació de costejar les
despeses que afectin a tota la sepultura.
3. Amb independència dels pagaments individualitzats corresponents als titulars de cada un dels departaments, i a
l'efecte de l'obligació a la qual es refereix l'apartat anterior, és a dir, el pagament de les despeses de tota la sepultura,
haurà de fer-lo efectiu aquell dels cohereus que sol·liciti l'obertura d'un departament per dur a efecte qualsevol
inhumació o exhumació, la transmissió del dret funerari o quan s'autoritzi qualsevol llicència a petició de part.
4. Per a la tramitació de títols funeraris corresponents a cadascun dels departaments en què s'hagi dividit la sepultura,
caldrà que s'ajunti als documents que acompanyin la sol·licitud, còpia de l'acord pres per majoria per a l'assignació
esmentada i de les condicions, si n'hi hagués, a les que s'hauran de limitar les futures transmissions. En cas d'empat, la
successió de la titularitat serà acordada per la Jurisdicció Ordinària.
Article 55. En aquelles sepultures dividides per departaments, seran facilitats a cada un dels titulars els títols
corresponents, amb especificació del departament individualitzat que li hagi estat assignat. Un dels titulars, el designat
per majoria, representarà la resta davant l'Ajuntament, i el seu domicili serà registrat a efectes fiscals i de notificacions.
Article 56. El titular de cada departament no tindrà més limitacions que les assenyalades per les Ordenances vigents i
aquelles altres que puguin haver estat acordades en el moment de la divisió de la sepultura en departaments
individualitzats.
Article 57. Si morís un dels titulars d'un departament sense designació de beneficiari, o en el cas que aquest li hagués
premort, sense hereus que no siguin el cònjuge supervivent, o ascendents o descendents directes o un altre dels titulars
que continués el dret, el departament acreixerà al titular que designi la resta. Cas de no existir acord, el departament
romandrà clausurat mentre es mantingui aquesta situació, acreixent provisionalment als altres titulars, a efectes fiscals,
solament la part indivisa de les instal·lacions.

Article 59. En defecte de beneficiari designat i de successió testamentària, es tramitarà el dret funerari segons l'ordre de
successió establert per la llei civil. En el cas d'existir diverses persones cridades abintestat, se seguiran les normes dels
articles anteriors, segons sigui de construcció municipal o particular la sepultura de què es tracti.
Article 60. Nogensmenys, en successió abintestat, es reconeix el dret d'usdefruit a favor del cònjuge vidu, mentre visqui i
no contregui segones núpcies. Finat el cònjuge o justificades les seves núpcies posteriors, es consolidarà amb la nua
propietat.
Article 61. S'entén per columbari el lloc especialment dissenyat i construït per a dipositar les cendres dels difunts.
L'adjudicació del dret funerari sobre aquets espais es farà per ordre de presentació de sol·licituds solament a favor de
persones físiques sense que sigui possible el règim de cotitularitat. Tindrà caràcter temporal per un període de 10 anys,
renovables per iguals períodes, fins a un màxim de 50 anys.
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Article 58. El llegat d'usdefruit de tota classe de sepultures disposat en acta administrativa de designació de beneficiari
en testament, deferirà la titularitat de la sepultura a favor de l'al·ludit usufructuari, i es cancel·larà a la seva mort, en què
es consolidarà amb la nua propietat.

Dilluns, 23 de novembre de 2015
En el document d'adjudicació es farà constar la identificació, número, lloc i localització del columbari, nom, adreça i
telèfon del titular i data d'adjudicació, obligant-se aquest a informar al gestor del servei de qualsevol variació d'aquestes
dades.
El gestor del servei haurà de portar un registre de columbaris que contindrà, a més de les dades anteriors, les
successives transmissions i els noms de les persones a qui corresponen les cendres dipositades.
El dret funerari constituït sobre aquests espais solament es podrà transmetre "mortis causa", d'acord amb el que
preveuen els articles 52, 53 i 60 d'aquesta ordenança, amb la particularitat respecte a aquest últim que regula la
successió abintestat que, en cas d'inexistència de cònjuge vidu, s'haurà de determinar judicialment o notarial l'hereu
titular del dret funerari i, si són varis, el que la majoria decideixi.
CAPÍTOL II
Transmissions "inter-vivos"
Article 62. S'estimarà vàlida per actes entre vius, la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures als cònjuges i
a parentiu en línia directa amb el titular i col·lateral fins al quart grau, totes dues per consanguinitat o segon grau per
afinitat, i les que es defereixin a hospitals i a entitats religioses o benèfiques amb personalitat jurídica, segons els codis
o les lleis.
Únicament s'autoritzarà la cessió entre estranys quan es tracti de sepultures de construcció particular, l'edificació de les
quals hagi estat prèviament donada d'alta, i sempre que no hi existeixin restes, i si n'hi haguessin, fossin prèviament
traslladades a una altra sepultura, o bé a un o més departaments o osseres de la mateixa sepultura, i aquells o
aquestes fossin clausurats a perpetuïtat. En aquests casos es fixarà a l'Ordenança Fiscal corresponent el percentatge
sobre el valor de les transmissions, reservant-se l'Ajuntament el dret de retracte.
Article 63. Les sepultures que no continguin cadàvers ni restes podran ser retrocedides pels seus titulars a l'Ajuntament,
el qual pagarà les quantitats que per a cada cas assenyala l'Ordenança Fiscal.
CAPÍTOL III
Modificació del dret funerari
Article 64. La transmissió, rectificació, modificació o alteració del dret funerari serà declarada a sol·licitud de l'interessat
o d'ofici en expedient administratiu, en el qual es practicarà la prova i s'aportarà la documentació necessària i suficient
per a justificar els casos de pèrdua, sense que sigui obstacle per al desenvolupament de l'expedient la manca de
lliurament del títol, en el cas que la persona que insta l'expedient no en sigui posseïdor.
Article 65. Durant la tramitació d'un expedient de traspàs, i ateses les circumstàncies de cada cas, serà discrecional la
suspensió de les operacions en la sepultura, la qual restarà sense efecte en expedir-se el nou títol.

Article 66. Fos quin fos el règim transmissori que se segueixi, quan la designació del nou titular recaigui per majoria, els
minoritaris seran invitats, amb anterioritat a l'expedició del nou títol, al trasllat de les restes de familiars amb qui els
uneixi un parentiu més pròxim que el del nou titular.
Els minoritaris podran sol·licitar l'adjudicació d'una sepultura per tal de procedir al trasllat de les restes dels familiars
mencionats en el paràgraf anterior, la qual serà concedida per l'Ajuntament segons les disponibilitats del cementiri.
Article 67. Quan un títol, pel seu ús o qualsevol altre motiu, sofrís deteriorament, es podrà bescanviar per un altre d'igual
a nom del mateix titular.
El robatori o la pèrdua d'un títol, donarà dret a l'expedició d'un duplicat a favor del titular.
Article 68. Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols, es corregiran a instància del titular, prèvia
justificació i comprovació.
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Nogenysmenys, les operacions de caràcter urgent es podran autoritzar, deixant-ne constància en l'expedient.

Dilluns, 23 de novembre de 2015
Article 69. Las clàusules limitatives de l'ús d'una sepultura, la seva variació o anul·lació, s'acordaran a sol·licitud del
titular i s'inscriuran en el Llibre-Registre, fitxer de sepultures i títol corresponent, i quedaran fermes i definitives a la
defunció d'aquell.
Article 70. La denúncia de sostracció o pèrdua del títol de dret funerari, presentada per escrit a l'Òrgan Gestor sol·licitant
l'expedició de duplicat, donarà lloc a la suspensió immediata de les operacions en la sepultura i incoació d'expedient
declaratiu de la anul·lació del títol i d'expedició del que el substitueixi, amb la publicació prèvia de l'existència del dit
expedient en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari de la localitat, perquè en el termini de quinze dies puguin
oposar-s'hi els qui ostentin legítim dret. Expedit el duplicat, cessarà la suspensió.
Article 71. Si la denúncia fos de suposada retenció indeguda del títol, prèvia audiència del posseïdor, o en rebel·lia
d'aquest, se suspendran els drets d'ús de la sepultura a resultes de la pertinent resolució municipal, dintre del marc
d'aquesta Ordenança, o judicial, causada a instància de part.
Article 72. Podrà ser declarada la caducitat, i en tal cas revertirà el dret funerari de l'Ajuntament, en els casos següents:
a) Per l'estat ruïnós de la construcció, quan aquesta fos particular. La declaració de tal estat i caducitat requerirà
expedient administratiu.
b) Per abandonament de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de 5 anys des del darrer pagament dels
drets de conservació sobre aquesta.
c) Per finalització del termini del dret funerari permanent.
d) Per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, en les sepultures adjudicades en aquesta modalitat.
e) Per haver transcorregut el termini del lloguer, quan es tracti de dret funerari temporal i no s'hagi sol·licitat pròrroga del
mateix o aquesta sigui denegada.
Article 73. L'expedient administratiu de caducitat es durà a execució de la següent manera:
a) En el cas de caducitat per l'estat ruïnós de la construcció particular, l'expedient contindrà la citació del titular el
domicili del qual sigui conegut o, si no ho fos, publicitat de l'expedient mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la
Província i en un diari de la localitat, 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 terme les obres de construcció o reparació que
es determinin a l'efecte, interromprà l'expedient fins al venciment del termini que es fixi individualitzadament en cada
cas, moment en què els Serveis Tècnics hauran d'informar respecte de les obres realitzades. Si aquestes resulten
conformes, l'expedient s'arxivarà sense més tràmit. En cas contrari, l'òrgan municipal competent declararà la caducitat.

c) En els supòsits d) i e) de l'article anterior, l'expedient administratiu de caducitat es limitarà a la citació del titular,
concedint-li un termini de vuit dies per posar-se al corrent del pagament, transcorregut el qual sense que l'hagi efectuat,
es traslladaran les restes a l'ossera general o, si escau, seran incinerades.
d) L'execució de l'expedient administratiu de caducitat comportarà el trasllat a l'ossera comuna de les restes dipositades
a les sepultures.
TÍTOL V
De les construccions funeràries, Panteons, Capelles, vials, plantades i de la neteja dels Cementiris
Article 74. L'Ajuntament, bé directament, o bé a través del Gestor del Servei, construirà sepultures per a ús particular en
quantitat suficient a les previsions estadístiques de necessitat, atorgant al Gestor del Servei el dret funerari sobre elles,
atenent-se a l'ordre rigorós en cas de petició.
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b) En els supòsits b) i c) de l'article anterior, l'expedient contindrà la citació del titular el domicili del qual sigui conegut o,
si no ho fos, publicitat de l'expedient mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de la
localitat, concedint un termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits, puguin al·legar el seu dret,
transcorregut el qual, l'òrgan municipal competent declararà la caducitat.

Dilluns, 23 de novembre de 2015
Les sepultures seran denominades de forma adequada i es numeraran correlativament, quedant obligats els titulars a
acceptar el número.
Els terrenys i les sepultures que es construeixin sobre els mateixos, independentment que el finançament sigui fet pel
Gestor del Servei, tindran la naturalesa jurídica de bé de domini públic de servei públic.
Article 75. Les obres de construcció de sepultures es regiran pels projectes formulats pel Departament Tècnic, i la seva
adjudicació i execució es portarà a terme segons la forma prevista en la normativa vigent.
Article 76. L'emplaçament i característiques de cada construcció haurà d'ajustar-se als plans generals o parcials
d'urbanització i distribució interior aprovats per l'òrgan municipal competent.
Article 77. No obstant l'exposat en l'article anterior, la part destinada a cripta en els panteons serà susceptible de ser
ampliada des del pla de fundació fins a 0,30 metres sota el pla de rasant de l'esplanada viable; sense que en cap cas la
superfície d'ampliació pugui excedir de la concedida per edificar en alçat, ni la distància entre la rasant i la seva màxima
profunditat superi els tres metres.
Article 78. El Gestor del Servei efectuarà l'adjudicació del dret funerari sobre panteons i capelles, previ informe del
Departament Tècnic.
Durant els trenta dies següents al de la notificació de l'adjudicació, el sol·licitant haurà d'ingressar l'import del valor de la
parcel·la a construir, entenent-se que desisteix de la sol·licitud si deixa transcórrer aquest termini sense efectuar l'ingrés,
cas en el que quedaria automàticament sense efecte l'adjudicació i es procediria a arxivar l'expedient definitivament.
Article 79. Els adquirents del dret funerari sobre parcel·les per a construir, ho seran a títol provisional mentre no
procedeixin a la seva construcció total en el termini d'un any, comptador a partir de la seva adjudicació. Transcorregut el
termini, sense haver estat donada d'alta l'edificació, l'Ajuntament deixarà sense efecte el dret, mitjançant el pagament de
la quantia assenyalada per a la retrocessió de parcel·les per construir. No se satisfarà cap quantitat per les obres que
s'hagin realitzat.
Excepcionalment, aquets terminis podran ser prorrogats a petició de l'interessat i a criteri de l'Ajuntament quan el tipus,
importància o qualitat de les obres ho aconsellin, previ informe del Departament Tècnic Municipal.
Article 80. No es podrà iniciar la construcció d'una sepultura particular sense que la parcel·la hagi estat replantejada i
atermenada pel Departament Tècnic i aprovada la realització de l'obra a través del permís municipal corresponent. Les
despeses d'emplaçament i desmunt de la parcel·la per construir, si escau, correran a càrrec del titular.
Article 81. Les construccions particulars no tindran ni ràfec o volada, ni cornises que avancin damunt les vies més enllà
de quinze centímetres. Els fonaments, en els casos que sigui necessari, i a judici del Departament Tècnic, podran
prendre's a vint centímetres per cada costat fins al nivell de peu pla. S'exceptuen d'aquesta norma els panteons que per
la seva proporció demanin un sortint més gran en les seves cornises i sempre que aquestes es trobin a una altura
superior a tres metres sobre la rasant del terreny del seu emplaçament.

Article 83. Les obres de construcció d'una sepultura particular estaran subjectes a la inspecció tècnica, i la seva
autorització i aprovació s'ajustarà a les normes que s'expressen en els articles següents.
Article 84. La sol·licitud per construir una sepultura particular es presentarà a l'Ajuntament, acompanyada de projecte,
per triplicat, signat per tècnics competents i visat pels corresponents col·legis professionals, en el que figuraran les
plantes de què es compon la construcció, façana i seccions necessàries per a la seva completa intel·ligència.
Article 85. Rebuda una sol·licitud en el departament corresponent i informada la titularitat d'aquella, passarà al
Departament Tècnic per a la valoració del permís, d'acord amb l'Ordenança Fiscal, i es tornarà l'expedient a l'oficina
d'origen on, previ informe, es resoldrà per acord de la Junta de Govern Local.
Article 86. Autoritzada una obra, es comunicarà al Gestor del Servei i a l'interessat, el qual ingressarà el drets que
corresponguin i s'estendrà el permís, que li serà lliurat juntament amb un plànol degudament conformat.
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Article 82. Les sepultures de construcció particular hauran de tenir edificats els paraments exteriors i els elements
decoratius amb materials nobles, prohibint-se tots aquells que no ofereixin suficient garantia en resguard a la continuïtat
dels cementiris.

Dilluns, 23 de novembre de 2015
Article 87. El titular de la sepultura de construcció particular comunicarà expressament al departament corresponent
l'acabament de les obres. Si hi ha hagut alguna alteració, l'Ajuntament, previ informe del Departament Tècnic, podrà
exigir la seva rectificació a l'interessat, d'acord amb els plànols, o la seva legalització, mitjançant el pagament del dret
que correspongui per aquesta.
Article 88. Enllestida l'obra de construcció particular de conformitat amb el plànols, o legalitzada aquella, si escau, previ
informe dels departaments corresponents, serà donada d'alta per efectuar-hi enterraments.
Article 89. Transcorregut el termini d'execució de les obres sense que s'hagin finalitzat, el Departament Tècnic procedirà
d'ofici a l'examen i comprovació de les realitzades, i es podrà acordar la caducitat del permís si no es justifica la demora.
Article 90. Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició i decoració d'una sepultura de construcció particular,
que afectin l'estructura de l'edifici o els seus departaments, estaran subjectes, pel que fa al permís, inspecció, execució i
procediment, al que disposen els articles precedents. El termini de realització restarà limitat a sis mesos prorrogables a
nou, a sol·licitud de l'interessat, quan la importància de les obres ho aconselli, mitjançant el pagament dels drets
assenyalats en l'Ordenança Fiscal corresponent.
Article 91. No es permetrà l'execució d'obres en sepultures, qualsevol que sigui la seva importància, sense que es
presenti al Gestor del Servei el permís de l'Ajuntament i el taló o document que acrediti que s'han satisfet els drets
corresponents.
Article 92. La realització de tota classe d'obres dins el recinte d'un Cementiri requerirà l'observança per part dels
contractistes executors, de les normes següents:
a) Els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar dins del recinte.
b) La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se en els 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 en 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 desar diàriament en coberts o dipòsits per a la seva millor
conservació i ordre en el recinte.
f) 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 aquest requisit no s'autoritzarà l'alta.
Article 93. No es permetrà la col·locació de flors o qualsevol altre element decoratiu similar en la façana dels nínxols si
no estan adossats als marcs que els decoren.

1a. L'amplada màxima del terreny que podran ocupar els parterres i torretes serà de 0,30 metres de llarg al llarg de la
façana de la sepultura.
2a. Sols es podran construir parterres en els llocs en què el terra estigui afermat o arenat; en altre cas solament es
podran col·locar testos o torretes, sempre que ornamentin sepultures que estiguin a flor de terra.
3a. La llargada dels jardins i voreres de les sepultures es fixarà a tots els efectes sumant les dels costats presos per la
part interior, això és, atansats a la construcció.
Article 95. Les plantacions es consideraran com a accessoris de les construccions i estaran subjectes a les mateixes
regles que aquelles; la seva conservació serà a càrrec dels interessats i en cap cas no 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 citació del titular.
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Article 94. La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant de les sepultures, se subjectarà a les normes
següents:

Dilluns, 23 de novembre de 2015
Article 96. La cura de les sepultures la podran realitzar els titulars o persones delegades per ells.
Acabada la neteja d'una sepultura, s'hauran de dipositar en els llocs designats les restes de flors o altres objectes
inservibles.
TÍTOL VI
Del simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments funeraris
Article 97. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols, podran transcriure's en qualsevol idioma, salvant el respecte al
recinte, fent-se responsable al titular de qualsevol inscripció que pugui lesionar drets de tercers.
Article 98. No s'autoritzarà la venda ambulant a l'interior dels cementiris, ni es concediran parades ni autoritzacions per
al comerç o propaganda, encara que fossin d'objectes adequats a llur decoració i ornamentació.
Article 99. L'obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes generals o parcials del cementiri,
requerirà una autorització especial i pagament, si escau, dels drets corresponents.
TÍTOL VII
De les inhumacions, exhumacions i trasllats
Article 100. Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les disposicions de caràcter
higiènico-sanitari vigents. D'acord amb el Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria, s'entén per cadàver "el cos humà
durant els cinc primers anys següents a la mort real ", a partir dels quals tindrà la consideració de "restes".
Article 101. Cap cadàver serà inhumat abans de les vint-i-quatre hores del seu traspàs.
Si per ràpida descomposició o perill de contagi, insuficiència higiènica de l'habitatge o qualsevol altra causa similar,
tingués lloc la cerimònia de conducció abans de transcórrer aquell termini, el cadàver romandrà en el dipòsit general del
Cementiri.
Article 102. Per a la inhumació en nínxols, tombes, criptes o d'altres monuments funeraris, es tindran en compte les
disposicions vigents sobre la matèria.

Article 104. Els cadàvers podran ser inhumats en qualsevol classe de sepultures autoritzades pel Gestor del Servei o en
fosses practicades pel mateix.
Article 105. No podrà ser oberta cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys des de l'última inhumació, o cinc
anys en el cas que el decés s'hagués produït per malaltia infecciosa o contagiosa.
Article 106. Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes, podrà procedir-se en
el mateix acte a la reducció de les despulles. Solament a petició expressa del titular, aquesta operació tindrà lloc abans
de l'acte d'enterrament, cas en el que serà presenciada pel titular o persona en qui delegui, i sempre que les
disponibilitats del servei ho permetin.
Article 107. El nombre d'inhumacions successives en cada sepultura no serà limitat per altra causa que la de la seva
capacitat, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de les inhumacions efectuades anteriorment.
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Article 103. L'exhauriment de l'espai en el Cementiri per a construir-hi sepultures, determinarà la creació d'una reserva
de nínxols que únicament es concediran temporalment i amb caràcter provisional, als titulars de sepultures que no
puguin usar el seu dret per no haver transcorregut els terminis a què es refereix aquesta Ordenança, des de l'última
inhumació.

Dilluns, 23 de novembre de 2015

Article 108. La tramitació d'una inhumació requerirà la presentació dels documents següents:
a) Títol de sepultura.
b) Autorització del Jutge Municipal o de qui fos competent en els casos diferents de la mort natural.
Article 109. La inhumació es tramitarà a les oficines del Gestor del Servei, als efectes d'inscriure-la en el Llibre Registre i
en el títol. Despatxada en aquesta forma, la papereta d'enterrament es lliurarà al Servei del Cementiri, el qual la
retornarà una vegada efectuat el servei. L'exhumació o el trasllat de restes exigirà el mateix tràmit.
Article 110. El dret del titular a l'ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en la present Ordenança, serà garantit
en tot moment per l'Ajuntament i el Gestor del Servei. El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o
d'estranys, s'entendrà deferida vàlidament, amb presumpció "iuris et de jure", pel sol fet de la presentació del títol,
sempre que no existeixi denúncia escrita de la sostracció, retenció indeguda o pèrdua d'aquell, presentada al Registre
del Gestor del Servei amb vuit dies d'antelació.
Article 111. Quan el títol estigués estès a nom de comunitat religiosa o hospitalària, la inhumació exigirà certificació
expedida per la seva direcció, comprensiva que el cadàver pertany a aquella comunitat o que n'és asilat acollit.
Si ho fos a nom de societat, associació o fundació legalment constituïda, tota inhumació exigirà certificació similar
acreditativa de pertànyer el cadàver a un membre o empleat d'aquella.
Article 112. Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant esbarriada del títol, cas en el que en el mateix acte haurà de
procedir-se a l'inici de l'expedient de sol·licitud de duplicat.
b) Quan s'hagi d'inhumar el propi titular, s'autoritzarà la seva inhumació sense la presentació del títol, a qualsevol
persona que comparegui, sigui familiar o no.
Article 113. L'exhumació d'un cadàver o restes per a reinhumar-lo fora del recinte, requerirà la sol·licitud del titular del
dret funerari i el transcurs dels terminis assenyalats en aquesta Ordenança des de l'última inhumació.
Per a aquestes actuacions, caldrà la presència del titular sanitari competent en ordre legal.
Article 114. S'exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents:
a) Les decretades per resolució judicial, que es duran a efecte en virtut del manament corresponent.
b) Les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o vagin a ser-ho en el moment de l'exhumació.
Article 115. El trasllat d'un cadàver d'una sepultura a una altra del mateix cementiri, exigirà el consentiment dels titulars
d'ambdós drets. Caldrà que es tingui en compte el transcurs dels terminis establerts en la present Ordenança i, si el
trasllat ha de tenir lloc a una ossera individualitzada, el de cinc anys necessari per tal que el cadàver tingui el concepte
de restes.

Article 116. Quan interessi el trasllat d'un cadàver o restes dipositats en una sepultura, si el títol del dret funerari de la
sepultura figura a nom d'una persona finada, s'haurà de sol·licitar prèviament el traspàs perquè pugui ser autoritzat a
favor del nou titular.
Article 117. Quan el trasllat hagi d'efectuar-se a un altre cementiri, dintre o fora del terme municipal, caldrà que
s'acompanyi l'autorització de la Direcció General de Promoció de la Salut de la Generalitat i els documents que acreditin
l'acompliment de la resta de requisits exigits per les disposicions vigents.
Article 118. Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures particulars que continguin cadàvers o restes, es
traslladaran a nínxols d'autorització temporal, sempre que no s'hi oposin les disposicions referents a exhumació,
mitjançant el pagament dels drets assenyalats en l'Ordenança Fiscal i sent retornats a llurs sepultures primitives una
volta acabades les obres. Quan es tracti d'obres de caràcter general que es facin per compte de l'Ajuntament, el trasllat
es portarà a efecte d'ofici en presència de l'Administrador a sepultures de la mateixa categoria i condició, que seran
bescanviades per les antigues, aixecant-se acta del trasllat i expedint-se els nous títols corresponents.
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Serà indispensable la presència del titular sanitari competent en ordre legal, per a aquestes actuacions.

Dilluns, 23 de novembre de 2015

TÍTOL VIII
Dels recintes especials
Article 119. L'Ajuntament no preveurà cap espai de caràcter especial dins el Cementiri, que pugui implicar privilegi o
postergació per virtut de creences religioses.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El termini de 5 anys establert a l'art. 72.b) s'aplicarà als supòsits d'impagament produïts a partir de la vigència de la
modificació de l'ordenança.
No obstant, s'aplicarà el període de 30 anys previst a l'anterior redacció de l'article si resten menys de 5 anys per
complir l'esmentat termini de 30 anys.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada i sense cap efecte l'Ordenança reguladora del Cementiri Municipal vigent fins a aquest moment.
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Vilanova i la Geltrú, 11 de novembre de 2015
El secretari general, Isidre Martí Sardà
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