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AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
Edicte
En no haver-se produit reclamacions durant el període d'exposició al públic ha quedat
definitivament aprovat el Reglament que es transcriu a continuació, que entra en vigor
l'endemà de la seva publicació i contra el qual, els interessats, poden interposar directament
recurs contenciós- administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala corresponent del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1
A l'Ajuntament de Caldes de Malavella, com a titular i propietari del Cementiri municipal, li
correspon ei ple domini sobre aquest i, d'acord amb la legislació vigent, la seva direcció,
administració, reglamentació I l'aprovació de les ordenances fiscals per a la prestació de
serveis o la realització d'activitats de la seva competència, sens perjudici del que determina la
disposició addicional del present Reglament.
ARTICLE 2
La instal·lació, sosteniment, règim i govern interior del Cementiri segons la capacitat i volum
exigits per les necessitats de la població, és competència de l'Ajuntament i la realitzarà
d'acord amb les lleis i disposicions sanitàries vigents i amb les pròpies que pugui dictar.
ARTICLE 3
Per a la prestació del servei s'aplicaran les tarifes establertes en l'Ordenança fiscal vigent
sobre la matèria.
ARTICLE 4
1. El Cementiri municipal serà atès pel seu manteniment
i serveis, pel personal necessari en cada moment, donades
les especials característiques del mateix.
2. Els treballs d'execució funerària seran prioritaris davant
dels de manteniment

CAPÍTOL II
SERVEIS GENERALS
ARTICLE 5
El Cementiri s'obrirà al públic, amb caràcter obligatori, tots els festius de l'any, i durant
l'horari i dies laborals que l'Ajuntament aprovi, el qual figurarà anunciat a l'entrada de cada
Cementiri.

ARTICLE 6
Els visitants del Cementiri es comportaran amb el degut respecte al recinte i a tal efecte no es
permetrà cap acte, que directament o indirecta suposi profanació, assabentant a l'autoritat
competent dels actes que poguessin produir-se en aquest sentit.
ARTICLE 7
En les dependències municipals de l'Ajuntament hi haurà el Registre públic de totes les
sepultures i actuacions que s'hi realitzin, així com un llibre de reclamacions i els de caràcter
obligatori que assenyali la legislació vigent.

CAPÍTOL III
DEL PERSONAL
ARTICLE 8
El personal adscrit al Cementiri l'integren:
1.- Personal de manteniment.
2.- Personal d'execució funerària.
3.- Personal d'administració.
ARTICLE 9
1. L'Encarregat del Cementiri o persona en qui es delegui tindrà, sota la seva responsabilitat,
una de les claus d'entrada al recinte del Cementiri i demés dependències d'aquest, procedint a
la seva obertura i tancament a les hores que disposi l'Ajuntament i segons aconsellin les
diferents temporades.
2. A l'hora de tancar s'avisarà al públic pels mitjans necessaris
per anunciar que es procedirà al tancament del
recinte.
ARTICLE 10
Serà obligació de l'Encarregat o persona en qui es delegui tenir sempre en bon estat de
manteniment els recintes del Cementiri i en especial el Dipòsit i la Sala d'Autòpsies; guardant
a l'ensems tots aquells materials necessaris per a les pràctiques forenses, els quals seran
facilitats per l'Ajuntament.
ARTICLE 11
No es permetrà que es realitzi cap inhumació, exhumació, trasllat o altre servei funerari, sense
la corresponent autorització per escrit de l'Ajuntament i de les autoritats sanitàries i judicials
quan correspongui.
ARTICLE 12
1. No es permetrà que ningú col·loqui làpides, creus, ni cap altre material, sense la
corresponent autorització per part de l'Ajuntament.
2. També serà necessària autorització municipal per a la modificació i/o reparació de
sepultures.
ARTICLE 13
Serà obligació de la Brigada d'Execució Funerària, rebre tots els cadàvers, a l'arribada dels
respectius enterraments, en la porta principal d'entrada al recinte del Cementiri, fent- -se

càrrec d'ells per traslladar-los al lloc on hagin de quedar inhumats definitivament. A més, en
tots els casos, recolliran les respectives butlletes d'autorització d'inhumació, expedides per
l'Ajuntament.
ARTICLE 14
És obligació de la Brigada d'Execució Funerària tenir sempre dos nínxols per a procedir a
l'enterrament dels cadàvers d'imminent inhumació i eventualment urgents.
ARTICLE 15
Cada nínxol s'identificarà amb els mitjans o materials més adients, amb el número d'ordre que
correspongui, igual al del registre que es portarà per l'Ajuntament, a fi de facilitar la
identificació dels cadàvers.
ARTICLE 16
Serà obligació dels paletes de la Brigada d'Execució Funerària la realització d'obertura i
tapiació de les sepultures on s'hi efectuïn serveis funeraris, i de la realització d'aquelles obres
que els siguin encarregades per l'Ajuntament.

CAPÍTOL IV
CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES
ARTICLE 17
1. Les sepultures en general es dividiran en: nínxols i columbaris.
2. Totes les sepultures estaran classificades per sectors i dintre d'aquests,, seran numerades
anant la seva conservació a càrrec del titular de la sepultura respectiva.

CAPÍTOL V
DE LES SEPULTURES
ARTICLE 18
1. L'atorgament d'una sepultura és una concessió de caràcter administratiu, la duració de la
qual ve regulada pel present Reglament.
2. L'Ajuntament podrà limitar la venda anticipada de sepultures.
ARTICLE 19
1. El dret funerari sobre nínxols i demés sepultures implica l'autorització d'ús temporal per al
dipòsit de cadàvers o despulles en aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets
assenyalats per l'Ordenança fiscal i en subjecció als deures que s'estableixen en el present
Reglament.
2. El dret funerari temporal, sense perjudici dels drets adquirits, podrà ser a llarg termini o a
curt termini. La duració del primer serà de 25 anys, transcorreguts els quals l'Ajuntament
podrà, a petició del titular del dret caducat o dels seus successors, renovar novament el dret
funerari a la mateixa sepultura i per igual període, previ el pagament dels drets establerts en la
corresponent Ordenança fiscal.
La durada del segon serà de dos anys, o de cinc, si la causa de la defunció hagués ocorregut
per malaltia contagiosa.
3. El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós i queda
subjecte a la regulació del present Reglament.

ARTICLE 20
El titular d'una sepultura ve obligat a coadjudar a la conservació del Cementiri mitjançant el
pagament dels drets que fixi l'Ajuntament a través de la corresponent Ordenança fiscal.
ARTICLE 21
Als sol·licitants d'una sepultura se'ls lliurarà el títol corresponent, expedit per l'Ajuntament, en
el que s'hi faran constar les inhumacions i exhumacions que es realitzin en aquesta sepultura,
amb expressió del dia, mes i any en què hagin ocorregut.
ARTICLE 22
Els titulars d'una sepultura tindran dret a dipositar en ella tots els cadàvers o despulles
cadavèriques que desitgin, amb entera llibertat, però respectant sempre la normativa de
Policia Sanitària Mortuòria i qualsevol altre que sigui d'aplicació i previ pagament dels drets
corresponents.
ARTICLE 23
Cap sepultura en la que s'hi hagi realitzat alguna inhumació no poarà ser oberta novament fins
que hagi transcorregut el termini de dos anys, sense perjudici de les previsions de la regulació
vigent en cada moment i de les mesures de caràcter excepcional que es puguin dictar.
ARTICLE 24
En el moment de realitzar alguna inhumació o exhumació, serà condició absolutament precisa
la prèvia presentació a l'Ajuntament del corresponent títol acreditatiu de la referida titularitat,
excepció feta d'aquelles que es realitzin per odre judicial, 0 prèvia tramitació de permís a
l'Ajuntament, d'acord amb els articles 41 o 45 d'aquest Reglament.
ARTICLE 25
1. No es permeten els traspassos de titularitat funerària, sense la prèvia aprovació d'aquests
per part de l'Ajuntament, els quals hauran de ser interessats mitjançant instància dirigida a
l'Alcalde i signada, en prova de conformitat, pel cedent i pel cessionari.
2. Tanmateix, tots el traspassos que autoritzi l'Ajuntament s'entendran sens perjudici de tercer,
és a dir, solament a efectes administratius.
ARTICLE 26
1. Seran reconeguts els traspassos per títol d'herència o legat i per successió intestada i cessió.
En els casos de successió intestada i considerant unipersonal la titularitat de qualsevol tipus de
sepultura, els presumptes hereus hauran de posar-se d'acord per designar, entre ells, la persona
a nom de qui correspongui expedir el nou títol de concessió funerària.
2. Serà condició precisa que els sol·licitants aportin, al formular la petició de traspàs, la
documentació en la que es fonamenti el seu dret.
ARTICLE 27
1. Aquells que hagin extraviat el seu respectiu títol funerari podran obtenir-ne un duplicat
mitjançant una instància dirigida a l'Alcalde sol.licitant-lo, previ el pagament dels drets
corresponents i prèvia divulgació pública de la petició pels mitjans de costum, essent requisit
indispensable que el titular al nom del qual se sol·liciti sigui el mateix que consta en els llibres
de registre de titulars de sepultures.
2. Quan per l'ús o per qualsevol altre motiu un títol patís deteriorament, es podrà canviar per
un altre d'igual a nom del mateix titular, previ el pagament de les taxes corresponents.

3. La sostracció o pèrdua d'un títol donarà dret a l'expedició d'un duplicat a favor del titular,
també previ pagament dels drets corresponents.
ARTICLE 28
Els errors de nom, cognoms o qualsevol altre en els títols es rectificaran a instància del titular,
prèvia justificació i comprovació.
ARTICLE 29
No es permetrà el trasllat de cap despulla cadavèrica que no estigui d'acord amb les
disposicions legals vigents que les regulin.
ARTICLE 30
Queda prohibida la pràctica d'inhumacions o exhumacions de forma diferent a la prevista en
la normativa vigent, sota la responsabilitat de qui la practiqui i/o la fes practicar.
ARTICLE 31
1. Podrà declarar-se la caducitat i revertirà en tal cas de dret funerari a l'Ajuntament en els
següents casos:
a) Per ruïna d'acord amb els supòsits i descripció previstos en la normativa urbanística.
b) Per destrucció interior, no visible exteriorment, de la sepultura o grup de supultures, pel
transcurs del temps o per causes que transcendeixen de la mera conservació.
c) Per abandonament de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de cinc anys des de
l'últim pagament dels drets de conservació.
d) Per manca de pagament d'algun dels terminis d'adjudicació del dret, en les sepultures
adjudicades sota aquesta modalitat.
e) Per haver finalitzat el dret funerari temporal.
2. Sense perjudici de la investigació que puguin realitzar els serveis municipals respecte dels
familiars, l'expedient administratiu de caducitat en els supòsits a), b) i c) del present article,
contindrà la citació del titular el domicili del qual sigui conegut o, de no ser-ho, publicitat de
l'expedient mitjançant edicte en el BOP, concedint un termini de trenta dies perquè els
beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret. La compareixença de qualsevol
d'aquests amb el compromís de sufragar les obres de construcció o reparació o d'abonar els
drets adeutats, interromprà l'expedient i si el pagament connpromès es realitza dins el termini
que a l'efecte es fixi, es procedirà, sense més tràmits, a l'arxiu de l'expedient. En altre cas, es
declararà la caducitat per acord de l'Ajuntament.
3. Declarada la caducitat de qualsevol classe de sepultura en els supòsits a), b) i c),
l'Ajuntament no podrà novament concedir dret sobre aquestes a favor de tercers fins que hagi
procedit al trasllat de les despulles existents a osseres destinades a tal fi, amb separació entre
les despulles procedents de sepultures diferents, i amb inscripció en un Registre
d'identificacions.
4. En els supòsits d) i e) d'aquest article l'expedient administratiu de caducitat es limitarà a la
citació del titular concedint-li un termini d'un mes per a posar-se al corrent de pagament,
transcorreguts els quals sense que ho faci, es traslladaran les despulles a l'ossera general.
ARTICLE 32
L'Ajuntament podrà adquirir per compra als seus titulars les sepultures que desitgin vendre, al
preu que s'aprovi en l'Ordenança fiscal corresponent; i sens perjudici de les cessions gratuïtes,
o en compensació de serveis funeraris que es prestin.
ARTICLE 33

L'Ajuntament no serà responsable dels robatoris d'objectes d'ornamentació complementaris de
la sepultura que puguin produir-se en les mateixes.

CAPÍTOL VI
INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS
ARTICLE 34
Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o despulles es regiran per les
disposicions de caràcter higiènico-sanitàries i del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria,
vigents en cada moment.
ARTICLE 35
No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del Cementiri, sense l'autorització
expressa de l'Ajuntament, sens perjudici de les autoritzacions sanitàries pertinents.
ARTICLE 36
No es precedirà a la inhumació de cap cadàver que no hagi transcorregut 24 hores a comptar
del moment de la defunció respectiva, assenyalat en la documentació expedida pel Jutjat
competent.
ARTICLE 37
Aquells cadàvers la inhumació dels quals no pugui realitzar-se immediatament a l'arribada al
Cementiri, ja sigui per no haver transcorregut les hores que assenyalen les Lleis, a partir del
moment en què s'ha produït la defunció, o bé per altra causa que ho impedeixi, es dipositaran
en el Dipòsit de Cadàvers o Sala d'Autòpsies, segons procedeixi.
ARTICLE 38
No podrà obrir-se cap sepultura fins que no hagin transcorregut dos anys des de l'última
inhumació o cinc si la defunció es va produir per malaltia infecto-contagiosa, o en el termini
que assenyali el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria o normativa higiènico-sanitària en
cada moment.
ARTICLE 39
1. El despatx d'una inhumació requerirà la presentació dels documents següents:
a) El títol de la sepultura.
b) Llicència per a donar sepultura expedida pel Jutjat competent. ,
2. Si el titular fos difunt, o no es pogués identificar, s'autoritzarà la inhumació i un cop
efectuada es requerirà als posseïdors perquè instin el traspàs a favor de qui hi tingui dret. Igual
tràmit se seguirà quan es tracti de l'enterrament del titular.
ARTICLE 40
En les dependències municipals de l'Ajuntament hi haurà un Registre públic de totes les
sepultures i actuacions que s'hi realitzin, així com els llibres de caràcter obligatori que
assenyali la legislació vigent als efectes d'inscriure les inhumacions o exhumacions en els
llibres de Registre i en el títol. Els serveis d'inhumació de cadàvers es tramitaran en aquestes
oficines on s'expedirà l'ordre de servei funerari a través d'una papereta, la qual s'entregarà a la
Brigada d'Execució Funerària, que la guardarà un cop efectuat el servei amb la conformitat.
Igual tràmit exigirà l'exhumació o trasllat de despulles.

ARTICLE 41
El dret de titular a l'ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en present Reglament, serà
garantit en tot moment per l'Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació, sigui
de familiars o estranys, s'entendrà deferida vàlidament, amb presumpció iuris et iure pel sol
fet de la presentació del títol, sempre que no existeixi denúncia escrita de sostracció o pèrdua
presentada en el Registre General de l'Ajuntament, amb tres dies d'anticipació.
ARTICLE 42
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·licita, al·legant extraviament del títol.
b) Quan s'hagi d'inhumar el propi titular s'autoritzarà la inhumació sense presentació del títol
a qualsevol persona que compareixi, sigui o no família.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que tinguin raó a
succeir en el dret funerari, prèvia formalització documental.
ARTICLE 43
L'exhumació d'un cadàver o despulles per a reinhumar-los fora del recinte requerirà la
sol·licitud del titular del dret funerari i el transcurs dels terminis assenyalats en aquest
Reglament des de l'última inhumació; així com l'autorització prevista en la normativa general
sobre la matèria.
ARTICLE 44
S'exceptuen dels requisits del termini les exhumacions següents:
a) Les autoritzades pel Director General de la Salut Pública, en els termes de la normativa
vigent en cada moment.
b) Les decretades per resolució judicial, que es realitzaran en virtut de l'ordre corresponent i,
es requerirà la presència del titular sanitari competent en ordre legal, per aquestes actuacions,
en els casos que assenyalin les lleis o en altre cas l'autoritat competent en la matèria.
ARTICLE 45
1. El trasllat d'un cadàver o de despulles cadavèriques d'una sepultura a una altra del mateix
Cementiri exigirà el consentiment dels titulars d'ambdós drets i serà necessari que es tingui en
compte el transcurs dels terminis establerts per les disposicions legals vigents, sense perjudici
del previst a l'article anterior.
2. Quan interessa el trasllat d'un cadàver o despulles dipositat en sepultura el qual títol de dret
funerari figuri a nom de persona difunta, perquè pugui ser autoritzat haurà de sol.licitar-se
prèviament el traspàs a favor del nou titular. La sol·licitud de trasllat amb motiu d'inhumació
en una altra sepultura s'autoritzarà de manera immediata, sens perjudici de la formalització de
traspàs en un moment posterior i sens perjudici dels supòsits de cessió.
ARTICLE 46
Quan el trasllat hagi d'efectuar-se d'un cementiri a un altre dintre o fora del terme municipal
haurà d'acreditar-se mitjançant documents que demostrin l'acompliment dels requisits exigits
per les disposicions legals vigents.
ARTICLE 47
1. Quan sigui precís practicar obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers o
despulles,- se'ls traslladarà a nínxols d'autorització temporal, sempre que no s'hi oposin les
disposicions referents a exhumacions, i seran retornats a les seves primitives sepultures un
cop finalitzades les obres. Quan es tracti d'obres de caràcter general, el trasllat es realitzarà

d'ofici a sepultures de la mateixa categoria i condició que sera canviades per les antigues,
deixant constància formal del trasllat i expedint-se els nous títols corresponents.
2. Excepte en el casos apuntats, l'obertura d'una sepultura exigirà sempre la instrucció per
l'Ajuntament de l'expedient justificant els motius que existeixen i l'autorització expressa de la
referida operació.
ARTICLE 48
Estan exempts del pagament de taxes:
a) Les inhumacions de Beneficència.
b) Les inhumacions o exhumacions ordenades per l'autoritat judicial.

CAPÍTOL VII
INCINERACIONS
ARTICLE 49
1. En el Cementiri municipal es disposarà de columbaris, on només s'hi podran dipositar
despulles incinerades amb urnes tancades.
2. L'Ajuntament podrà afrontar la gestió dels columbaris a través de qualsevol de les formes
previstes per la normativa vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. L'autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà les mesures excepcionals
que cregui convenients en els supòsits d'epidèmies o catàstrofes en general.
2. L'Ajuntament de Caldes de Malavella podrà afrontar la gestió del Cementiri a través de
qualsevulla de les formes previstes per la normativa vigent.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Les modificacions introduïdes en el Reglament s'aplicaran únicament a les concessions de
dret funerari que s'atorguin a partir de l'entrada en vigor del present Reglament.
Per les declaracions de caducitat que introdueixin en el Reglament es computarà el temps
d'abandó transcorregut fins el present, als efectes de la presumpció que s'estableix.
Caldes de Malavella, 17 de novembre de 1989.
L'Alcalde.

