AJUNTAMENT
DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

Ordenança reguladora número 16

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILANOVA DE SEGRIÀ

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Caràcter del servei públic.
De conformitat amb allò establert a l’article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i a l’article 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’Ajuntament de Vilanova de
Segrià està obligat a la prestació del servei públic de cementiri municipal, que legalment, té el
caràcter de servei essencial.
Article 2. Objecte del reglament.
Aquest Reglament té per objecte regular l’activitat de policia sanitària mortuòria dins l’àmbit
territorial de Vilanova de Segrià, i la gestió del servei públic de cementiri, tant de l’existent
actualment, com dels que en el futur es puguin crear, sempre que tinguin naturalesa de
cementiri municipal. La gestió d’aquest servei comprendrà la seva administració, manteniment
i funcionament, a més de les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats i, en
general, tota activitat referida cadàvers i restes cadavèrics.
Article 3. Policia sanitària mortuòria.
La policia sanitària mortuòria compren:
a) La regulació de tota classe de pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes cadavèrics.
b) Les condicions tècniques i sanitàries en les quals les empreses funeràries presten llurs
serveis.
c) Les normes sanitàries que han de complir els cementiris públics i privats i qualsevol
altre lloc d’enterrament de cadàvers.
Article 4. Formes de gestió.
El servei de cementiri municipal podrà prestar-se per mitjà de qualsevol de les formes de gestió
directa o indirecta previstes a la normativa legal aplicable.
L’Ajuntament de Vilanova de Segrià, conservarà en tot cas les funcions no delegables que
impliquin exercici d’autoritat.
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Article 5. Domini públic
El cementiri municipal de Vilanova de Segrià, és un bé de domini públic, afecte al servei
públic que li es propi.

Article 6. Competències
Correspon a l’Ajuntament la seva administració, direcció, manteniment i gestió, llevat d’allò
que sigui competència pròpia d’altres administracions. També correspon a l’Ajuntament:
a) Organitzar, vigilar, netejar i condicionar el cementiri, les construccions funeràries, els
seus serveis i instal·lacions.
b) L’atorgament de les concessions demanials i el reconeixement de drets funeraris de
qualsevol classe.
c) Determinar els terminis de vigència de les concessions funeràries i, si escau, de les
seves pròrrogues.
d) Autoritzar les transmissions en les formes i condicions funeràries en el present
Reglament.
e) Acordar l’extinció dels drets funeraris i les reversions de les sepultures.
f) Resoldre tots els recursos, queixes i peticions que es presentin contra els actes
d’autorització de la transmissió de drets funeraris i de gestió del servei.
g) Autoritzar els particulars per tal de realitzar en el cementiri les obres sol·licitades que
siguin pròpies, a més de llur direcció i inspecció.
h) Autoritzar les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i restes que pretenguin
realitzar-se en el cementiri municipal, així com la recepció de restes o cendres.
i) Percebre de drets, taxes i/o preus públics que legalment s’estableixin.
j) El compliment del Reglament de policia sanitària mortuòria i de les mesures sanitàries i
higièniques dictades per la Generalitat de Catalunya o que es dictin en el futur.
k) Establir l’horari en que romandrà obert al públic, gestionar els registres de sepultures.

Article 7. Drets i prohibicions.
1. En el cementiri municipal es realitzaran els enterraments sense discriminació de cap
mena.
2. De conformitat amb els desigs del difunt i de la seva família, podrà disposar-se el que
es cregui més convenient per a la celebració, si s’escau, de la corresponent cerimònia
civil o religiosa, sempre en funció de les necessitats del servei.
3. No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri, en esglésies, capelles
o qualsevol monument funerari, religiós o artístic, sense autorització expressa de les
autoritats competents.
4. No es permetrà l’accés de vehicles, llevat dels vehicles municipals de serveis, els de les
empreses de serveis funeraris i els de les empreses que portin materials de construcció
que hagin de ser utilitzats en el propi cementiri, sempre que els conductors vagin
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proveïts de les corresponents llicències i autoritzacions. En tot cas, els propietaris dels
esmentats 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 s’escau, la
indemnització dels danys causats. Absent el propietari, la mateixa responsabilitat podrà
exigir-se immediatament al conductor del vehicle causant dels danys.
5. Els visitants i usuaris del cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte.
No es permetrà cap acte que, de manera directa o indirecta, suposi profanació o ofensa
a la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts, donant-se
compte a l’autoritat competent als efectes legals oportuns.
6. No es permetrà l’entrada al cementiri de cap classe d’animal, excepte els gossos pigall
degudament identificats, que realitzin la funció pròpia i que compleixin les condicions
d’higiene i salubritat fixades en la legislació vigent.
Article 8. Horari
L’horari de visites al cementiri serà l’establert per l’Ajuntament i haurà d’estar exposat de
forma visible.
Article 9. Registre general de sepultures.
1. Del cementiri es portarà un registre general de sepultures on s’anotaran totes les
operacions que afectin a la concessió i transmissió de drets funeraris. En aquest registre
que podrà comptar amb altres llibres auxiliars, es contindran les següents dades:
a) Identificació de la sepultura amb indicació de si és nínxol, panteó, columbari o si té
ossera.
b) Data de la concessió del dret, caràcter del mateix, el seu venciment i, si s’escau, les
pròrrogues i drets satisfets
c) Nom, cognoms, adreça, número DNI, passaport o similar del titular del dret
funerari.
d) Nom, cognoms, adreça, número DNI passaport o similar del beneficiari designat, en
el seu cas, del dret funerari per mort del titular.
e) Nom i cognoms dels cadàvers o restes que hagin estat inhumats, exhumats o
traslladats, i data de dites operacions.
f) Successives transmissions per actes mortis causa.
g) Qualsevol altra incidència que afecti a la sepultura o al dret funerari.
2. Aquest registre serà públic només en relació a la informació que no estigui afectada per
la legislació de protecció de dades personals.
3. Les peticions i queixes, tan escrites com verbals, seran anotades en el Llibre
corresponents. L’Administració del cementiri, quan es tracti d’actes que no puguin
resoldre o executar, els traslladarà a l’òrgan competent per a la seva tramitació.
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TÍTOL SEGON: DEL SERVEI DE CEMENTIRI
Article 10. Funcions del personal.
1. Sense perjudici de l'estructura orgànica o funcional o de les formes de gestió que s'esmenten
a l’article 4, les funcions dels enterradors i del personal de manteniment del cementiri son les
següents:
a) Obrir i tancar les portes del cementiri els dies i a les hores establertes per
l’Ajuntament.
b) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que s'observin a l’òrgan
responsable de l’Ajuntament.
c) Complir les ordres de l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals en tot
allò que faci referència a l’organització i funcionament del cementiri.
d) Exigir als particulars la obtenció de la llicencia municipal per a la realització de
qualsevol obra o instal·lació.
e) Impedir l’entrada o sortida del recinte del cementiri de qualsevol resta o objecte, si
el portador no disposa de la corresponent autorització municipal.
f) Impedir l’entrada al recinte del cementiri de vehicles no autoritzats i vetllar perquè
aquells estacionin a les zones expressament autoritzades.
g) El manteniment i les reparacions de la infrastructura urbana i de les edificacions del
Cementiri.
h) Fer sortir del recinte a tota persona o grup que pertorbi la tranquil·litat o les normes
de respecte inherents al recinte.
i) Atendre amb la diligència deguda les sol·licituds que puguin dirigir els visitants del
recinte.
j) Impedir l’entrada o sortida de cadàvers, restes o fèretres així com el seu trasllat, si
l’empresa funerària encarregada d'aquest servei no acredita estar autoritzada com a
tal en el municipi d’Esparreguera. En cas d’inhumació precedent d'una altra
població l’empresa haurà d'estar autoritzada a Esparreguera o a la població
d'origen.
k) Efectuar les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes.
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2. La neteja de les dependències i serveis del Cementiri així com la neteja viària, manteniment
de la jardineria i recollida de residus correspondrà al personal que estableixi l’Ajuntament, o
bé, s’efectuarà mitjançant les empreses de serveis contractades en cada moment per a realitzar
aquests treballs.
3.També serà responsabilitat de l’Ajuntament el manteniment de les edificacions del recinte, de
l’enllumenat públic i de la infraestructura urbana mitjançant les empreses de serveis
contractades en cada moment per a realitzar aquest treballs.

Article 11. Unitat administrativa
Corresponen a l’Ajuntament l’administració del Cementiri, en les competències següents:
Gestionar els permisos d’inhumacions, exhumacions i trasllats.
Portar els llibres i registres d’enterrament i de les sepultures.
Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres i registres
Gestionar i lliurar els títols corresponents i anotar-ne les transmissions i incidències
d’acord amb les resolucions municipals corresponents.
e) Formular a l’Ajuntament les propostes necessàries en relació a aquelles qüestions que
es considerin oportunes per a la bona gestió del servei.
f) Qualsevol altre funció relacionada amb el servei de cementiris que no estigui
expressament atribuïda a un altres òrgan municipal.
a)
b)
c)
d)

Article 12. Instal·lacions auxiliars
El Cementiri, si s’escau, podrà dotar-se dels locals i instal·lacions destinats a dipòsits de
cadàvers, dotats de ventilació necessària i dels restants requisits sanitaris.

Article 13. Ossera
El Cementiri disposarà també d’una ossera general destinada a recollir les restes procedents de
les exhumacions.
Article 14. Altres instal·lacions.
El Cementiri estarà dotat de les instal·lacions necessàries per a la recollida de residus que no
siguin restes humanes, procedents de l’evacuació i la neteja de les sepultures.
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TÍTOL TERCER: DELS DRETS FUNERARIS
CAPÍTOL I. Dels drets funeraris en general.
Article 15. Naturalesa del dret funerari.
1.- El dret funerari sobre l’ús de les sepultures del cementiri municipal neix per concessió
administrativa i el pagament dels drets establerts en la corresponent ordenança fiscal i implica
l’autorització d’ús privatiu d’una part del domini públic (sepultura) pel dipòsit de cadàvers,
restes o cendres.
2.- L’exercici dels drets funeraris queda subjecta a les facultats i obligacions establertes en el
títol de concessió i en el present reglament on es determinen el règim jurídic i les peculiaritats
d’aquest dret administratiu.
3.- La titularitat dominical correspon exclusivament i en tot moment a l’Ajuntament de
Vilanova de Segrià.
4.- El dret funerari es limita a l’ús privatiu de les sepultures i romandrà exclòs de total
transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós, quedant subjecte a les regulacions del
present reglament i a les seves modificacions posteriors.
5.- El dret funerari romandrà garantit mitjançant la seva inscripció en el corresponent Llibre
registre i per l’expedició de títol nominatiu de cada sepultura.

Article 16. Títol de dret funerari.
1. El lliurament dels corresponents títols funeraris serà facultat exclusiva de l’Ajuntament.
2. El títol de dret funerari es registrarà i contindrà les següents dades:
a) Identificació de la sepultura
b) Drets inicials satisfets.
c) Data d’adjudicació, caràcter d’aquesta, venciment i, en el seu cas, de les pròrrogues.
d) Nom i cognoms, adreça i número de DNI del seu titular.
e) Designació de beneficiari mortis causa, si s’escau, amb les mateixes dades.
f) Nom i cognoms de les persones, els cadàvers de les quals, o les restes, es refereixin
les inhumacions, exhumacions i trasllats i data de dites operacions.
g) Limitacions, prohibicions i clausura si s’escau.
h) Declaracions, en el seu cas, de la situació de provisionalitat sense perjudici de tercer
de millor dret del títol expedit.
3. El dret funerari es registrarà a nom personal i individual que serà del propi peticionari. En
cas d’existir en les successives transmissions, en el títol s’indicarà també el beneficiari.
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4. En cap cas podran ser titulars del dret funerari persones jurídiques. Tampoc, les empreses
asseguradores, de previsió de mort o similars que com a complement d’altres riscos,
garanteixin als seu afiliats el dret a nínxol o sepultura pel dia de llur defunció. Aquestes
societats només podran obligar-se a proporcionar a l’assegurat el capital necessari per a
obtenir-la.
5. En cap cas podran ser titulars del dret funerari persones difuntes en el moment de la
transmissió.

Article 17. Deteriorament, errors i sostracció del títol.
1. Quan un títol sofrís deteriorament essencial, se’n podrà canviar per un altres a nom del
mateix titular.
2. Quan hi hagi errors en el nom o altres dades del títol funeraris podran corregir-se prèvia
justificació i comprovació.
3. En el cas de sostracció o pèrdua de títol, prèvia sol·licitud del titular i comprovació
adequada, podrà expedir-se duplicat. Si el sol·licitant no és titular caldrà acreditar el seu dret
documentalment i, cas contrari, es procedirà d’acord amb el procediment establert a les
transmissions provisionals.
4. L’expedició de nous títols o duplicats, tret del cas d’errada imputable a l’administració,
exigirà el pagament dels drets corresponents.

CAPÍTOL II. Dels drets funeraris en general.
Article 18. Adjudicació.
1. L’adjudicació del dret funerari s’efectuarà en favor de les persones físiques que es trobin en
plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar. Hauran de satisfer els imports establerts
a la corresponent ordenança fiscal abans de la formalització de la concessió. Així mateix,
vindran obligats a col·laborar a la conservació i manteniment del cementiri mitjançant el
pagament anual dels drets que l’Ajuntament fixi a dita ordenança pel concepte de conservació i
manteniment.
2. L’Ajuntament de Vilanova de Segrià podrà establir, en funció de les necessitats de cada
moment degudament justificades, que només s’adjudiquin drets funeraris a persones
empadronades al municipi, i que no s’adjudiquin drets funeraris de manera anticipada sinó que
s’efectuaran únicament amb ocasió de la defunció d’una persona i per efectuar la seva
inhumació.
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Article 19. Classes de concessió.
La concessió del dret funerari sobre nínxols, tombes, i columbaris, té caràcter temporal i
s’extèn per un període de 50 anys a comptar de la data del seu atorgament. És distigueix:
a) Concessió anterior al 2005 als noranta-nou anys (perpetuïtat)
b) Concessió posterior al 2005 són de cinquanta anys.
La concessió del dret funerari podrà ser:
a) Concessió normal o pe temps determinat
b) Concessió de caràcter provisional i temporal.
Article 20. Concessió normal.
1. Són les que atorguen al particular, de forma exclusiva i excloent, un dret consistent en l’ús
privatiu de la sepultura per un període de 50 anys.
2. Transcorregut el termini de la concessió normal les sepultures revertiran automàticament a
l’Ajuntament, sense perjudici del dret dels interessats a optar per una nova concessió de la
mateixa sepultura.
Article 21. Concessió provisional.
1. Són les que atorguen al particular l’ús privatiu de la sepultura de forma temporal o
transitòria.
2. Aquestes concessions s’atorgaran:
a) En el cas d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en la sepultura a causa de no
haver transcorregut, des del primer enterrament efectuat, el període establert a la
legislació vigent, és a dir, 2 anys des de la data d’inhumació i de 5 anys si la defunció
va produir-se per malaltia infecciosa o contagiosa. Transcorregut aquest termini i sense
causes que justifiquen la seva pròrroga, es traslladarà el cadàver al nínxol del qual és
possible l’obertura.
b) En el cas de les transmissions de caràcter provisional per atorgament d’una
concessió temporal sobre la sepultura i, entre elles, perquè no es pugui justificar la
defunció del titular del dret, perquè sigui insuficient la documentació o per raó de
l’absència de les persones que tinguin dret.
c) En el cas de què els interessats només vulguin procedir a la inhumació d’un difunt
pel termini mínim de temps establert a la normativa legal aplicable.
d) El termini de 2 anys podrà prorrogar-se per un altre any, prèvia sol·licitud escrita i
aprovació de l’Ajuntament.
Article 22. Tipus de sepultures.
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El present Reglament contempla les construccions de diferents tipus que poden existir a cada
moment adreçades al dipòsit de cadàvers i restes, siguin nínxols, tombes, foses, panteons,
criptes, mausoleus, columbaris o similars.
Les adjudicacions s’efectuaran en funció de les possibilitats d’enterrament i terrenys
disponibles.
Article 23. Enterraments successius
Els enterraments successius en una mateixa sepultura no alteraran el dret funerari preexistent.
Si s’hagués d’efectuar una nova inhumació abans d’arribar al termini d’aquella concessió,
aquest termini podrà ser prorrogat excepcionalment per períodes de 2 o 5 anys en funció de la
causa de defunció determinada a l’article anterior, sense perjudici d’optar a una nova concessió
de la mateixa sepultura.
Article 24. Venciment de la concessió.
Transcorregut el termini de la concessió i, si s’escau, de la pròrroga, es requerirà al titular,
mitjançant notificació al domicili que consti en el Llibre de registre de sepultures a fi de què es
procedeixi al trasllat de restes a l’ossera general o, si és el cas, a la retirada de les cendres.
En tot cas, abans d’efectuar-se el trasllat de restes a l’ossera general, el titular que així ho
desitgi podrà sol·licitar la concessió d’un columbari per a dipositar les restes una vegada hagin
estat incinerades.
Article 25. Garantia d’inhumació.
Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a persones mancades
absolutament de mitjans econòmics per sufragar les despeses del sepeli. En aquests casos
s’haurà d’aportar certificat municipal negatiu d’existència de béns i informe dels serveis
socials municipals. Aquestes sepultures no podran ser objecte de concessió i la seva utilització
no reportarà cap dret.

CAPÍTOL III. De les transmissions.
Secció Primera.- De la transmissió del dret funerari en general.
Article 26. Transmissió del dret.
Les sepultures són béns fora de comerç. Per tant, no podran ser objecte de transmissió onerosa
de cap classe. Els nínxols, panteons, foses, tombes, columbaris o similars només podran ser
adquirides pe l’Ajuntament. Només seran vàlides les transmissions efectuades en la forma
prevista en aquest Reglament, amb intervenció i autorització municipal, i previ pagament dels
drets establerts en les ordenances fiscals corresponents.
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Les successives transmissions d’un dret funerari s’entendran vàlides pel termini de llur
concessió i no alteraran la duració del termini total de la concessió atorgada en el seu dia,
normal o provisional.
Secció Segona.- Transmissió mortis causa
Article 27. Modalitats.
La transmissió del dret funerari en el moment de la mort del seu titular podrà fer-se:
a) Per successió testamentària o ab intestato
b) Per designació de beneficiari
Article 28. Successió testamentària o ab intestato
1. S’obrirà la successió per testament o per llei en els següents casos:
a) A falta de beneficiari, si del certificat d’últimes voluntats en resultés l’existència de
testament, es procedirà d’acord amb les disposicions del testador i es durà a terme la
transmissió a favor de l’hereu designat.
b) A falta de beneficiari designat i de successió testamentària, es transmetrà el dret
funerari per l’ordre de successió establert per la legislació civil.
2. Si s’hagués disposat l’herència a favor de diferents hereus, els drets sobre la sepultura seran
deferits a qui, d’entre ells, designin per majoria i en forma escrita. Cas de no aconseguir-se
aquesta majoria, en el termini de 3 mesos a partir de l’acceptació de l’herència, s’atribuirà la
titularitat a l’hereu de major edat i, en el cas de que no accepti, s’atorgarà al que segueixi per
edat, i així successivament.
3. La sol·licitud de transmissió de títol a favor d’hereu es realitzarà en el termini màxim de dos
anys des de la mort del titular del dret funerari. A aquest efectes i, en el termini indicat, s’haurà
de comparèixer davant l’Ajuntament amb el títol corresponent i altres documents justificatius
del dret de transmissió.
4. Si el sol·licitant és l’hereu testatmentari o ab intestato haurà d’aportar:
 Certificat de defunció del titular
 Últimes voluntats
 Acceptació de l’herència.
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Article 29. Beneficiari
1. El beneficiari és la persona física designada en qualsevol moment pel titular del dret funerari
per adquirir dita condició a la mort d’aquell. Fins aleshores, el beneficiari no podrà gaudir dels
drets que assigna el present reglament al titular del dret.
2. Si el beneficiari premor al titular, el beneficiari quedarà extingit. Si el beneficiari mor amb
posterioritat al titular sense acceptar el benefici, el seu dret adquirit es diferirà a favor dels seu
hereus si exerceixen el dret en el termini d’un any a comptar des de la mort del titular.
3. Transcorregut el termini d’un 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 per el dret funerari
continuarà vigent i formarà part del patrimoni del titular.
4. La designació de beneficiari podrà ser canviada quantes vegades desitgi el titular, essent
vàlida la última designació efectuada davant l’Ajuntamet, sense perjudici de clàusula
testamentària posterior, sempre que sigui expressa.
5. La designació de beneficiari es realitzarà per compareixença del titular davant l’Ajuntament
i subscrivint declaració on constin les dades de la sepultura; nom, cognoms i domicili del
beneficiari; data del document i signatura. Podrà designar-se més d’un, tot i determinant l’ordre
de preferència i sense que es puguin designar-se beneficiaris pro indivís. Constarà en el registre
de sepultures i en el títol.
6. Només podran ser designats beneficiaris les persones següents:
 El cònjuge o parella de fet inscrita en registre públic.
 Parents en línia directa i col·lateral fins el quart grau, ambdues per consanguinitat, i fins
el segon grau per afinitat i de cònjuges, parelles de fet i de persones que acreditin llaços
afectius i de convivència mínima de 5 anys amb el titular immediatament anteriors a la
transmissió.
7. La transmissió no serà efectiva si no s’acredita la relació de parentiu o de convivència al
temps de la defunció del titular i, en el seu cas, del beneficiari. La designació a favor del
cònjuge es presumirà revocada en els casos de nul·litat, separació o divorci posteriors a
l’atorgament del benefici, i l’atorgada a favor de la parella de fet per l’extinció de la unió,
posterior a l’atorgament del benefici.

Secció Tercera.- Transmissions provisionals.
Article 30. Supòsits i procediment.
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1. Podrà expedir-se una concessió provisional a aquell sol·licitant portador de títol que es
cregui amb millor dret quan no sigui possible portar a terme la transmissió de la concessió
normal. Es durà a terme en els supòsits indicats a l’article 21 d’aquest reglament.
2. S’iniciaran mitjançant expedient administratiu en el qual s’inclourà:
a) L’anunci en el Butlletí Oficial de la província, un diari d’àmplia difusió i al tauler
d’anuncis de la Corporació, a fi i efecte que dintre del termini de trenta dies hàbils
següents es puguin oposar aquells que es creguin en millor dret. El cost de les
publicacions seran a càrrec del nou titular provisional.
b) La notificació a aquells possibles interessats al domicili que figuri en el títol o bé
manifesti el sol·licitant i facin referència a un dret que no hagi caducat.
3. Els títols provisionals que a l’efecte s’expedeixin ho seran sense perjudici de tercer i amb
prohibició de tota exhumació posterior, de cadàvers o restes que no siguin del cònjuge o parella
de fet, parenta en línia directa i col·lateral fins el quart grau i fins el segon per afinitat del nou
titular, o de la persona que sol·liciti l’exhumació.
4. Transcorreguts 5 anys des de l’expedició del títol provisional sense que s’hagi presentat
al·legacions no s’hagi conegut l’existència de litigi, es produirà la conversió del títol
provisional en definitiu, amb l’emissió d’un nou títol de concessió normal per la resta de
termini fins els 25 anys, i caducarà el dret d’aquells que en podrien reclamar-ne la titularitat.
5. En el cas de què els interessats només vulguin procedir a la inhumació d’un difunt pel
termini mínim de temps establert a la normativa legal aplicable, es concedirà una concessió
durant el citat termini, havent-se de liquidar els drets establerts a la corresponent ordenança
fiscal. El sol·licitant assumirà les obligacions de pagament establertes en qualitat de subjecte
passiu als efectes previstos en el reglament general de recaptació i a l’ordenança fiscal
corresponent.
Secció Quarta.- Extinció i caducitat dels drets funeraris.
Article 31. Causes d’extinció.
1. L’extinció del dret funerari tindrà els efectes indicats a l’article 24 d’aquest Reglament.
Comportarà la reversió de la sepultura a l’Ajuntament de Vilanova de Segrià i es podran
concedir novament altres drets sobre aquesta.
2. L’extinció del dret funerari pel transcurs del temps de la concessió o de la seva pròrroga serà
automàtica, sense perjudici de la notificació prevista a l’article 24 d’aquest Reglament.
3. El titular, els seus hereus i els beneficiaris podran renunciar al dret funerari per escrit i en
qualsevol moment. En el cas d’existir cadàvers o restes podran ser traslladats a una altre
sepultura a càrrec del titular o a l’ossera comú.
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4. La caducitat del dret funerari es declararà en els casos següents:
a) per impossibilitat sobrevinguda de l’ús privatiu del domini públic per causa no
imputable ni a l’Ajuntament ni al titular del dret.
b) per abandonament de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de 5 anys des
de la defunció del titular sense que s’hagi instat la transmissió a favor d’hereus i no hagi
hagut cap moviment a la sepultura.
c) per abandonament de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de 5 anys
sense que el titular o persones amb drets hagin liquidat els preus i taxes fixades a
l’ordenança fiscal corresponent.
d) per declaració d’estat ruïnós de la construcció, tot i que fos particular. Es considerarà
l’estat de ruïna quan no puguin ser reparades per mitjans normals o quan el cost de la
reparació sigui superior al 50% del cost estimat pels tècnics municipals a preus actuals
per a la seva construcció.
e) pel transcurs de 3 anys des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, sense que els
posseïdors de títols que figurin enregistrades a nom de persones finades hagin sol·licitat
la transmissió de la titularitat al seu favor.
6. Es podrà rescatar el dret a favor de l’Ajuntament, de manera unilateral, abans del venciment
del termini estipulat, quan ho justifiqui l’interès públic i mitjançant la indemnització prevista a
l’ordenança fiscal.
7. La incoació d’aquests expedients de caducitat i extinció dels drets funeraris es notificaran al
titular, beneficiari o possibles hereus en el domicili que consti als registres de sepultures i, cas
de ser desconegut, mitjançant anunci en un diari d’àmplia difusió i en el Butlletí Oficial de la
província. L’anunci indicarà la caducitat dels drets i atorgarà trenta dies hàbils a fi de presentar
al·legacions en defensa de possibles drets, tot i indicant que cas de no presentar-se cap, es
declararà sense més tràmits la caducitat, procedint-se a l’arxiu definitiu de l’expedient.
Article 32.- Efectes
1. En els supòsits de caducitat del dret funerari, els accessoris i altres elements de decoració
adossats a les sepultures romandran a disposició de les persones interessades durant un termini
màxim de sis mesos des de la data de notificació de la resolució per la qual es declara la
caducitat o des de la data de publicació al Butlletí oficial de la província de l’anunci esmentat a
l’article anterior.
2. La declaració de caducitat del dret funerari comporta la seva extinció i la posterior reversió a
favor de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, no donant lloc a cap mena d’indemnització per
cap concepte.
3. Una vegada declarada la caducitat, les restes corresponents es traslladaran a l’ossera general
o, si s’escau, seran incinerades.
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TÍTOL TERCER.- INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS
Article 33.- Inhumacions
1. El consentiment del titular per la inhumació, sigui de familiars o estranys, s’entendrà
deferida vàlidament amb presumpció iuris tantum pel sol fet de la presentació del títol, sempre
que no existeixi denúncia escrita de sostracció, retenció indeguda o pèrdua, presentada al
registre general de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià amb deu dies d’antelació.
2. Quan s’hagi de procedir a la inhumació en un nínxol, el qual contingui altres restes, es
procedirà abans de l’acte d’inhumació a la reducció de restes, podent assistir familiars o
interessats.
3. El nombre d’inhumacions successives en cada nínxol estarà limitat per la seva capacitat
respectiva, tenint en compte les possibilitats de reducció de restes de les anteriorment
efectuades.
4. En tota sol·licitud d’inhumació caldrà presentar els següents documents i actuacions:
a) El títol de dret funerari, la llicència d’enterrament o l’autorització judicial, en els
casos diferents a la mort natural.
b) En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona a nom de la qual
s’hagués estès el títol, Si aquest resultés haver mort o no es pogués identificar,
s’autoritzarà la inhumació i un cop efectuada es requerirà els posseïdors perquè
sol·licitin el traspàs a favor de qui tingui dret. Igual tràmit se seguirà quan es tracti de
l’enterrament del titular.
c) Pagament dels drets establerts a les ordenances fiscals corresponents.
5. Únicament podrà autoritzar- se la inhumació sense presentació del títol de dret funerari en
els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti al·legant pèrdua del títol, procedint- se de
conformitat amb allò establert al present Reglament.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular, s’autoritzarà a qualsevol que comparegui,
sigui familiar o no.
c) Quan la inhumació no sigui del propi titular i existeixi conformitat del beneficiari
designat o de la majoria dels que tinguin raó a succeir en el dret funerari.
6. No es permetrà la inhumació de cap cadàver abans del transcurs de vint-i-quatre hores des de
la defunció, amb l’excepció dels casos en que s’hagi practicat l’autòpsia o s’hagin obtingut
òrgans per a transplantaments, en els quals sí es podrà procedir a la inhumació abans de
l’esmentat termini.
7. Els cadàvers podran ser inhumats en qualsevol classe de sepultures autoritzades per
l’Ajuntament o per l’entitat a qui autoritzi.
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8. No podrà obrir-se cap sepultura fins que no hagin transcorregut 2 anys des de l’última
inhumació o 5 si la mort va produir-se per malaltia infecciosa o contagiosa.
9. En el cas de nínxols antics amb dimensions reduïdes, els serveis funeraris ho hauran de
preveure als efectes de què els tipus de fèretres no superin les dimensions dels nínxols.
Article 34.- Exhumacions
1. L’exhumació d’un cadàver o de les restes podrà efectuar-se per a la seva inhumació
en el mateix o en un altre cementiri i precisarà la sol·licitud del titular de la sepultura de
la qual es tracti i el transcurs dels terminis des de l’última inhumació, establerts en el
present Reglament o d’altres de general aplicació, així com l’autorització prevista a la
normativa general sobre la matèria.
2. L’Ajuntament comunicarà l’autorització per l’acte d’exhumació amb indicació del
dia i hora.
3. S’exceptuen del requisit de transcurs dels terminis els supòsits següents:
a) Les decretades per resolució judicial que es portaran a efecte en virtut del
manament
corresponent.
b) Les de cadàvers que hagin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment
de l’exhumació.
Article 35.- Conducció i trasllats
1. La conducció i els trasllats de cadàvers es regiran pel que disposi la legislació vigent
a cada moment.
2. En els casos d’extinció de drets funeraris es concedirà un termini de tres mesos al
titular o hereus dels que en tingui coneixement l’Ajuntament als efectes de què optin
entre el trasllat a una altra sepultura si és possible, al seu càrrec. Transcorregut el citat
termini sense que s’hagi comparegut o optat, es procedirà al trasllat de restes a l’ossera
comuna.
3. Si hi ha un cadàver caldrà esperar els terminis indicats en el present Reglament de 2
o 5 anys, segons la causa de la mort, a comptar des de la inhumació.
4. En cap cas podran reclamar-se restes un cop s’hagin dipositat a l’ossera general.
5. Tret dels casos exposats, l’obertura d’una sepultura exigirà sempre la instrucció del
corresponent expedient i l’autorització prèvia i expressa.
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TÍTOL QUART.- DE LES CONSTRUCCIONS FUNERARIES.
Article 36.- Tipus de sepultures
Les sepultures seran aquelles autoritzades per l’Ajuntament en funció de les possibilitats i
necessitats. L’Ajuntament atorgarà drets funeraris podent-se establir un rigorós torn de petició,
si s’escau.
Si existeix disponibilitat es podran triar els nínxols, segons ordre de petició, d’aquells que es
trobin a la disponibles.
L’Ajuntament es reserva el dret de establir un ordre en l’atorgament dels drets funeraris,
establint un rigorós torn de petició, si així ho creu adient, i tenint cura de:
a) No passar d’un bloc a altre fins que s’hagin esgotat totes les sepultures del primer.
b) Dins de cada bloc, atorgar els drets funeraris per ordre correlatiu de numeració.
Article 37.- Manteniment, neteja i ornat funerari.
1. Correspon a l’Ajuntament el manteniment i neteja del recinte del Cementiri.
2. Les sepultures existents en els nínxols, columbaris, tombes, mausoleus i panteons,
seran agençats pels titulars del dret funerari o per persones delgades d’aquests, no
permetent-se la col·locació de gerros, jardineres o d’elements decoratius que no
estiguin subjectes o adossats als marcs dels nínxols i havent de deixar en condicions de
neteja l’espai frontal del nínxol, una vegada efectuades les operacions d’agençament i
abocant en un lloc assenyalat a l’efecte, les flors, fulles i objectes inservibles.
3. Els titulars del dret funerari podran efectuar la col·locació de làpides en els nínxols i
en els columbaris, mitjançant sol·licitud formulada a l’Ajuntament.
Per als panteons s’estarà al que determina l’article 52 del Reglament de Policia sanitària
Mortuòria i altra legislació complementària.
L’Ajuntament podrà requerir la presentació prèvia del disseny de la làpida i del seu text,
el qual podrà anar redactat en qualsevol idioma.
4. Queda prohibida la col·locació de làpides desproporcionades, provocatives,
irreverents o de mal gust, tant pel seu disseny com pel seu text, procedint-se a la seva
retirada per resolució de l’Alcaldia, i quedant en dipòsit durant dos anys la làpida
retirada perquè pugui ser recollida per que la col·locà, passant-se a la seva destrucció un
cop transcorreguts dos anys, sense haver estat recollida.
5. Atès que per tradició els nínxols en el Cementiri municipal de Vilanova de Segrià,
s’han anat adquirint segons la necessitat i s’han pogut adquirir de tres en tres; aquest
Reglament estableix la possibilitat que en la zona vella ( A) i nova (B), es podran
adquirir de tres en tres i col·locar la làpida única pels tres nínxols. En aquests sectors A
i B, es podrà autoritzar per l’Ajuntament la col·locació d’un làpida comuna que abasti
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diversos nínxols sempre en sentit vertical, quan els morts sepultats en aquest estiguin
units per parentiu de consanguinitat i/o afinitat.
En el present Reglament es regula que a la zona nova (C), els nínxol són individuals i
s’hauran de col·locar làpides individuals per a cada nínxols, restant totalment prohibit
la col·locació de làpida comuna que abasti diversos nínxols.
6. El manteniment i bon estat de les làpides correspondrà als titulars del dret funerari, i
l’Ajuntament podrà disposar la retirada de les que apareguin deteriorades o amb falta de
conservació, si requerit el titular, deixa transcórrer dos mesos sense esmenar les
deficiències, donant-se a les làpides retirades el mateix tractament a l’apartat 4 d’aquest
article 37.
Article 38.- Obres i reformes
La realització de tota classe d’obres dins el cementiri requerirà el compliment de les següents
normes:
a) L’entrada de materials i les obres realitzades per particulars es faran únicament en
dies laborables i en els horaris d’obertura al públic.
Hauran d’estar autoritzades prèviament i havent-se liquidat els drets corresponents.
b) No es permetran els treballs propis de taller dels industrials en el recinte.
c) Els materials i eines estaran degudament dipositades de manera que no dificultin el
pas dels vianants o el funcionament del servei, a més d’efectuar-se els treballs amb total
compliment de les normes de seguretat en la construcció exigibles.
d) Un cop acabades les obres, els contractistes o executors de les obres hauran de retira
els materials sobrants i residus de la construcció netejant adequadament el lloc.

Article 39.- Obres municipals
1. La conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions seran responsabilitat de
l’Ajuntament qui podrà establir la corresponent taxa municipal. Aniran a càrrec dels titulars
dels drets funeraris la conservació i manteniment dels elements accessoris que instal·lin a les
sepultures.
2. Quan l’Ajuntament realitzo obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers o
restes, el trasllat es portarà a terme d’ofici sempre que no s’hi oposin les disposicions referents
a exhumacions, i es farà a sepultures de la mateixa categoria i condició que les antigues i més
properes possibles, aixecant-se acta del trasllat. Un cop acabades les obres, els restes seran
retornats a la sepultura original.
3. Les obres de caràcter artístic i qualsevol altra instal·lació fixa existent en les sepultures
també revertiran a l’Ajuntament al venciment de la concessió. Podrà autoritzar-se la seva
retirada sempre que no impliqui un deteriorament de la sepultura.
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Article 40.- Responsabilitat per danys
1. Seran responsables dels danys i desperfectes que, com a conseqüència de la seva acció
puguin causar a les construccions, accessoris i instal·lacions del cementiri o a tercers, aquells
que els hagin produït.
2. L’Ajuntament i, en el seu cas, el gestor del servei no assumiran cap responsabilitat per
robatoris, furts o desperfectes que puguin produir-se en les sepultures, accessoris i objectes
dipositats en elles.

Article 41.- Simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments
1. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols podran transcriure’s en qualsevol idioma.
S’haurà de mantenir el respecte degut al recinte i es farà el titular responsable de qualsevol
inscripció que pugui lesionar drets de tercers.
2. L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures, filmacions o similars de les sepultures, de
vistes generals o parcials del cementiri, requeriran l’autorització prèvia de l’Ajuntament i, si
s’escau, el pagament dels drets corresponents.
3. No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior del cementiri ni autoritzacions per al comerç
o propaganda, encara que fossin objectes adequats per a la seva decoració i ornamentació.
4. L’òrgan competent municipal podrà aprovar les característiques constructives i ornamentals
del cementiri, tipus de làpides, vidrieres, marbres i instal·lació d’elements permanents.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En les matèries no previstes expressament en aquest Reglament s’estarà al que regula el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i la resta de normativa legal que sigui d’aplicació.
Segona
Els preceptes d’aquest Reglament que reprodueixen aspectes de la legislació estatal i
autonòmica vigents, s’entendran automàticament modificats i7o substituïts en el mateix sentit,
abast i moment en que es produeixi la modificació d’aquestes normes legals i reglamentàries.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les concessions, títols i drets funeraris del cementiri municipal de Vilanova de Segrià atorgats
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament es regiran pel termini màxim vigent al temps
de llur adjudicació. Les successives transmissions de les mateixes també podran atorgar-se fins
el venciment del citat termini.
Segona
Les concessions atorgades a perpetuïtat s’entendran vigents pel límit màxim temporal de
noranta nou anys, atès el caràcter de domini públic del cementiri municipal. Transcorregut
aquest termini revertiran automàticament a l’Ajuntament, sense perjudici de què els interessats
optin a una nova concessió de la mateixa sepultura.
Tercera
El present Reglament serà d’aplicació a les concessions de la disposició anterior en relació a
l’autorització de les successives transmissions, règim de declaració de caducitat i extinció dels
drets funeraris.
Quarta
Els posseïdors de títols que figurin enregistrats a nom de persones finades podran sol·licitar
formalment la transmissió de la titularitat al seu favor, aquells titular que hagin abonat la taxa
de manteniment del cementiri en els últims anys. Transcorregut el termini de 3 anys des de
l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’incoarà d’ofici la caducitat dels corresponents drets
funeraris.
Aquells nínxols que no hagin abonat la taxa en un termini més de deu anys, revertiran
directament en l’Ajuntament prèvia audiència als interessats per un termini de quinze dies i si
no es troben, es publicarà en el butlletí corresponent. Si no s’al·lega res s’incoarà d’ofici la
caducitat dels corresponents drets funeraris.
Cinquena
Els nínxols propietat de la senyora Mercè Obradors (2005) i Manolita Rodie (2008), en atenció
a conveni entre l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, i els particulars, correspon a l’Ajuntament
la conservació i manteniment dels mateixos durant un termini de vint anys.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament romandran derogades totes les disposicions,
reglaments, actes i acords reguladors del cementiri municipal de Vilanova de Segrià.
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DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor un cop, aprovat definitivament, sigui publicat
íntegrament en el Butlletí Oficial de la província i hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils establerts a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.

DILIGÈNCIA: Vilanova de Segrià, a 21 de febrer de 2017 per fer constar que aquesta
Ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple municipal de l’Ajuntament en data 31 de maig
de 2016, publicat en el BOP de Lleida número 112 de data 13 de juny de 2016, a efectes de
presentar reclamacions i/o al·legacions en el termini d’exposició pública. No havent-se
presentat cap, aquesta ordenança ha esdevingut definitiva sense ulterior acord. Essent
publicada integrament en el BOP de Lleida número 152, de 9 d’agost de 2016, a efectes
executius, i al DOGC número 7244 de data 10 de novembre de 2016.
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L’alcalde
Josep Vila i Cabalé
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