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ORDENANÇA DEL SERVEI DE CEMENTIRIS
CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1er..
La present Ordenança té per objecte regular el funcionament del Cementiri Municipal
d'aquesta ciutat.
Article 2on.
La instal.lació, manteniment, règim i govern interior del Cementiri és competència
exclusiva de l'Ajuntament.
Article 3er.
Les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats, incineracions i, en
general, tota activitat referent a cadàvers i restes, serà realitzada pel personal
designat per l'Ajuntament.
Article 4t.
No podran efectuar-se enterraments fora del recinte dels cementiris, en esglésies,
capelles i qualsevol monument funerari, religiós o artístic sense l'autorització
expressa de les autoritats competents.
Article 5è.
El Cementiri estarà obert al públic cada dia amb l'horari que estableixi l'Alcaldia.
Article 6è.
Cap vehicle podrà circular pel Cementiri sense prèvia autorització.
Article 7è.
Els visitants del Cementiri es comportaran amb el degut respecte al recinte, i a tal
efecte, no es permetrà cap acte que, directa o indirectament, suposi profanació,
donant compte a l'autoritat competent per aplicar la sanció que procedeixi.
Article 8è.
El Cementiri disposarà d'un dipòsit públic de cadàvers, dotat de la ventilació general
necessària i tots els requisits sanitaris.
Article 9è.
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Els cadàvers que arribin al Cementiri després de l'horari d'inhumació, quedaran en
dipòsit fins el dia següent, excepte els casos quines circumstàncies aconsellin el
contrari.
Article 10è.
El Cementiri disposarà d'un crematori per la destrucció de robes i aquells objectes
que no siguin restes mortals i que procedeixin de reduccions de restes de cadàvers,
evacuació de sepultures i neteja del Cementiri.
Article 11è.
El dret funerari es limita exclusivament a l'ús de la sepultura ja sigui nínxol o tomba,
corresponent la titularitat dominical a l'Ajuntament.
Article 12è.
El Dret funerari sobre l'ús de la sepultura neix per l'acte de concessió i el pagament
de la taxa que fixi la corresponent Ordenança Fiscal.
Article 13è.
El Dret funerari sobre sepultures restarà garantit mitjançant la inscripció en el Llibre
Registre del Negociat de Cementiris, i per l'expedició del títol nominatiu per cada
sepultura.
Article 14è.
El Llibre de Registre General de Sepultures, contindrà les següents dades:
a)
b)
c)
d)
e)

Identificació de la sepultura.
Data de concessió.
Nom, cognoms, adreça i número de D.N.I. (o passaport), del titular del dret.
Successives transmissions per actes "inter-vivos", o "mortis-causa".
Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de noms,
cognoms i data de les actuacions.
f) Qualsevol altre incidència que afecti a la sepultura.
Article 15è.

El Títol del dret funerari contindrà les següents dades:
a)
b)
c)
d)

Identificació de la sepultura.
Data de concessió.
Nom i cognom del titular.
Nom i cognom de les persones, als cadàvers i restes de les quals es refereixen les
inhumacions, exhumacions, trasllats, i dates de les operacions.
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Article 16è.
El Dret funerari es registrarà:
a) A nom personal e individual, que serà el del propi peticionari, o el del seu
successor legal, no admetent-se titularitats pro-indiviso excepte les que
determinarà l'apartat c) d'aquest article.
b) A nom de comunitats religioses o establiment benèfics o hospitals reconeguts com
a tals, per l'Administració, per a ús exclusiu dels seus membres, beneficiaris o
acollits.
c) A nom de ambdós cònjuges en el moment de la primera adquisició.
Article 17è.
En cap cas podrà registrar-se el dret funerari a nom de Companyies d'Assegurances
de Previsió, o qualsevol altre similar que, exclusivament o com a complement d'altres
riscos, garanteixen als seus afiliats el dret a sepultura per al dia de la seva mort. Les
esmentades societats solament podran obligar-se a proporcionar a l'assegurat el
capital necessari per a obtenir-la.
Article 18è.
1. La periòdica disponibilitat de sepultures implicarà l'obertura d'expedient de
contractació al qual s'aprovarà en primer lloc un Plec de Condicions Particulars
indicant l'objecte de la licitació, nombre de sepultures a adjudicar, preu i termini
de presentació d'ofertes. Aquest Plec s'anunciarà als diaris de més circulació de la
província i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, perquè puguin presentar-se
sol.licituts per les persones que estiguin interessades en concórrer.
2. Si el nombre de sol.licitants es inferior al de sepultures anunciades, el dret funerari
s'atorgarà ajustant-se a l'ordre rigorós de presentació de sol.licituds a comptar de
la data de publicació de l'anunci, i amb preferència de les persones residents a
Cornellà de les que no ho siguin.
3. En el supòsit de que el nombre de sol.licitants sigui superior, es continuarà
l'expedient de contractació, considerant automàticament que les sol.licituds
presentades com a conseqüència de l'anunci esmentat a l'apartat 1r. d'aquest
article, tenen validesa per la present licitació.
4. La licitació es desenvoluparà d'acord amb el Plec de Condicions Generals -tipus
que figura Annex a aquesta Ordenança i amb el Plec de Condicions particulars que
a l'efecte s'aprovi.
Article 19è.
La concessió d'ús de sepultures s'atorgarà per 20 anys.
Article 20.
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El titular del dret funerari d'una sepultura, està obligat a contribuir a la conservació
del Cementiri mitjançant el pagament dels tributs que estableixin les Ordenances
Fiscals.
CAPITOL II: CONCESSIO DEL DRET FUNERARI.
Article 21.
A la defunció del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells als que
correspongui "ab intestato" estaran obligats a traspassar-los al seu favor, en el
termini de 3 anys, compareixent al Negociat de Cementiris amb el títol corresponent i
els restants documents justificatius de la transmissió.
Article 22.
Quan el dret funerari hagi sigut adquirit a nom de ambdós cònjuges, el supervivent
s'entendrà beneficiari del premort.
Article 23.
1. Produït l'òbit del titular del dret funerari, si del certificat del Registre d'últimes
voluntats del mateix resultés l'existència de testament, s'obrirà la successió
testamentària i d'acord amb les disposicions del testador es portarà a termini la
transmissió a favor de l'hereu o legatari designat.
2. Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor de varis, el dret sobre la
sepultura es definirà a qui es designi pels hereus. Si no es possible establir d'entre
els hereus el nom d'aquell al que hagi d'atorgar-se la titularitat del dret funerari,
aquest pertocarà al més gran i en cas que no accepti, s'atorgarà al que el segueixi
per edat i així successivament.
Article 24
En defecte de successió testamentària, es transmetrà el dret funerari per l'ordre a
successió establert per la llei civil, i d'existir diverses persones amb dret ab-intestato,
s'observaran les normes dels articles anteriors.
Article 25.
En el cas de successió ab-intestato es reconeix el dret d'usdefruit a favor del cònjuge
vidu, mentre visqui i no es torni a casar. Difunt l'esmentat cònjuge o justificats els
seus matrimonis posteriors/es consolidarà la nua titularitat.
CAPITOL III: TRANSMISSIONS "INTER-VIVOS".
Article 26.
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1. S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari de les sepultures, per
actes inter-vivos, a favor de parents del titular en línia directa o col.lateral fins a
quart grau, ambdós per cosanguinitat i fins segon per afinitat, i de cònjuges i de
persones que acreditin llaços afectius i de convivència mínima de cinc anys amb el
titular immediatament anteriors a la transmissió.
2. L'esmentada cessió haurà de realitzar-se en escriptura pública d'acord amb el
disposat a l'article 633 del Codi Civil.
CAPITOL IV: TRANSMISSIONS PROVISIONALS
Article 27.
Quan no sigui possible portar a terme a les persones esmentades la transmissió en la
forma establerta a l'article anterior, bé perquè no es pugui justificar la defunció del
titular del dret, bé perquè sigui insuficient la documentació, o per raó de l'absència de
les persones que tinguin dret, es podrà expedir un títol provisional.
Article 28.
Les transmissions que s'efectuïn amb caràcter provisional tindran causa en expedient
administratiu, en el tràmit del qual s'inclourà l'anunci en el Butlletí Oficial de la
Província a fi de que dins el 15 dies hàbils següents es puguin oposar aquells que es
creguin amb dret. Els títols provisionals que a l'efecte s'expedeixin, ho seran sense
perjudici de tercer de millor dret.
Article 29.
Transcorreguts 5 anys des de l'expedició del títol provisional, aquesta titularitat
esdevindrà definitiva i cessarà el dret dels que podrien reclamar la titularitat.
CAPITOL V: MODIFICACIO DEL DRET FUNERARI
Article 30.
Les errades de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols es rectificaran a instància
del titular, prèvia justificació i comprovació.
Article 31.
Quan per qualsevol circumstància es deteriorés un títol es podrà canviar per un altre
igual a nom del mateix titular.
Article 32
En cas de substracció o pèrdua d'un títol i sempre prèvia sol.licitut per escrit, es
procedirà de la forma següent:
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a) Si el sol.licitant és el propi titular del dret funerari se'l lliurarà el corresponent
duplicat, prèvia comprovació dels documents corresponents.
b) Si el sol.licitant no és el titular del dret funerari ni el pot inscriure al seu nom es
procedirà d'acord amb el que disposa el capítol de "Transmissions Provisionals".
CAPITOL VI: CADUCITAT DEL DRET FUNERARI.
Article 33
Podrà ser declarada la caducitat del dret funerari i es revertirà a l'Ajuntament en els
següents casos:
a) Per abandonament de la sepultura, considerant-se com tal el pas de 5 anys des de
la defunció del titular sense que els hereus hagin instat el traspàs al seu favor,
s'hagi registrat cap moviment en la sepultura ni abonat els tributs relatius a la
seva conservació.
b) Per abandonament de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de 10
anys sense que es registri cap moviment en la sepultura inscrita en el Registre ni
abonament dels tributs relatius a la seva conservació.
c) Per haver transcorregut el període d'adjudicació.
Article 34.
L'expedient administratiu de caducitat s'efectuarà de la manera següent:
A) Al supòsit a) de l'article anterior, l'expedient contindrà la citació del titular en el
domicili que sigui conegut i de no ser-ho, mitjançant Edicte al Butlletí Oficial de la
Província, i un diari de la província, concedint un termini de 30 dies a fi de que els
titulars o hereus puguin regularitzar la seva situació; transcorregut aquest termini
es declararà la caducitat de la concessió.
B) En el supòsit b), l'expedient administratiu de caducitat es limitarà a la citació del
titular, en el domicili que sigui conegut o si es desconegut, mitjançant Edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província, i un diari de la província, concedint un
termini de 30 dies per abonar les despeses de conservació pendents transcorregut
el qual, sense haver-ho efectuat, caducarà la concessió.
Article 35.
Declarada la caducitat de la concessió, l'Ajuntament no podrà concedir nous drets a
favor de terceres persones fins que s'hagi procedit al trasllat de les restes existents a
l'osari o columbari.
CAPITOL VII: DE LES INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS.
Article 36.
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Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les
disposicions de caràcter higiènic-sanitaries 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 37.
1. Cap cadàver serà inhumat abans de les 24 hores de la seva defunció.
2. Si per la seva ràpida descomposició, perill de contagi o qualsevol altre raó
sanitària, tingués lloc la conducció del cadàver abans de transcórrer 24 hores,
romandrà al dipòsit del Cementiri fins al final del termini indicat.
Article 38.
No es podrà obrir cap sepultura fins transcorreguts dos anys des de l'última
inhumació, o cinc si l'òbit es va produir per malaltia contagiosa.
Article 39.
Quan tingui lloc l'inhumació en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes,
podrà efectuar- se en el mateix acte la reducció de les restes. Llevat a petició expressa
del titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l'acte d'enterrament.
Article 40.
1. L'esgotament de l'espai al Cementiri per construir noves 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 fer servir el seu
dret per no transcórrer els terminis als quals fa referència aquesta Ordenança, des
de l'última inhumació.
2. Expirat el termini de la concessió provisional es requerirà al titular a fi de que
procedeixi al trasllat de les restes en el termini que se l'indiqui.
3. Transcorregut el termini indicat i sense causa que justifiqui una pròrroga, que no
podrà superar el termini total de cessió provisional, es traslladarà d'ofici el cadàver
i restes mortals a l'osari, prèvia citació, amb dia i hora, al titular perquè puguin
ser-hi present.
Article 41.
1. L'autorització d'una inhumació requerirà la presentació dels documents següents:
a) Certificat de defunció.
b) Títol de sepultura.
c) Autorització del jutge competent en els casos que la defunció no s'hagués
produït per causes naturals.
2. En el moment de presentar el títol, s'identificarà la persona al nom de la qual s'ha
estès el títol.
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3. Si aquest és difunt o no es pogués identificar, s'autoritzarà l'inhumació i una
vegada efectuada es requeriran als posseïdors per a que es faci el traspàs a qui
tingui dret. El mateix tràmit es farà servir quan sigui l'enterrament del titular.
Article 42.
Realitzats els tràmits previs a l'inhumació, la còpia de l'autorització de l'enterrament
s'entregarà al personal del Cementiri que la retornarà una vegada efectuat el servei
amb la conformitat. El mateix procediment es farà servir per a l'exhumació o trasllat
de restes.
Article 43.
El dret del titular per l'ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en la present
Ordenança, serà garantit en tot moment per l'Ajuntament. El consentiment del titular
per l'inhumació, sigui de familiars o d'estranys, s'entendrà deferida vàlidament, amb
presumpció "iuris tantum" pel sols fet de la presentació del títol, sempre que no
existeixi denúncia escrita de substracció o pèrdua presentada al Registre de
l'Ajuntament.
Article 44.
Quan l'expedició del títol del dret funerari es a nom d'una comunitat, en conformitat
amb el previst a l'article 16 b) s'exigirà la certificació expedida per la direcció de la
mateixa, a la qual s'acrediti que el cadàver correspon a un membre de la comunitat o
a un dels seus acollits.
Article 45.
Únicament es podrà autoritzar l'inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol.liciti, al.legant la pèrdua o substracció del
títol.
b) Quan s'hagi d'inhumar el propi titular s'autoritzarà la seva inhumació sense
presentació del títol a petició de qualsevol persona que comparegui, sigui o no
hereu del titular.
c) Quan existeixi conformitat del titular o en el seu defecte de la major part dels que
tinguin raó en succeir en el dret funerari.
En tots aquests supòsits es requerirà la presentació prèvia de la sol.licitut demanant
el duplicat per pèrdua.
Article 46.
1. L'exhumació d'un cadàver o restes per reinhumar-los fora del recinte, es realitzarà
a sol.licitut del titular del Dret Funerari, i el transcurs dels terminis assenyalats
en aquesta Ordenança, des de l'última inhumació.
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2. Serà necessària la presència del titular sanitari o competent en ordre legal per
aquestes actuacions.
Article 47.
S'exceptuen del requisit del termini les inhumacions següents:
a) Les decretades per resolució judicial que es portarà a terme en virtut de l'Ordre
corresponent, i,
b) Les dels cadàvers que haguèssin estats embalsamats o vagin a ser-ho en el
moment de l'exhumació.
Article 48.
El trasllat d'un cadàver o restes d'una sepultura a una altre del mateix Cementiri,
exigirà el consentiment dels titulars d'ambdós drets, respetant-se els terminis que
estableixen la present Ordenança.
Article 49.
Quan interessi el trasllat d'un cadàver o restes dipositats en sepultura, el dret
funerari del qual estigui a nom de la persona difunta, s'exigirà prèviament el traspàs
a favor del nou titular.
Article 50.
1. Quan el traspàs s'hagi de fer d'un Cementiri a un altre dins o fora del terme
municipal, serà precís que s'acompanyi d'autorització de l'Autoritat o Organisme
que tingui encomanades aquestes funcions, i els documents que acreditin la resta
de requisits exigits per les disposicions vigents.
2. L'exhumació d'un cadàver per Ordre Judicial serà autoritzada per l'Alcaldia a la
vista del manament del jutge que així ho disposi.
3. La mateixa autorització es concedirà quan l'exhumació procedeixi per a
reconeixement d'un cadàver disposat pel Tribunal que intervingui en un
procediment canònic.
Article 51.
Quan l'Ajuntament realitzi obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers
o restes, el trasllat es portarà a terme d'ofici, i es farà a sepultures de la mateixa
categoria i condició que les antigues, aixecant-se acte del trasllat i expedint-se els
nous títols corresponents.
CAPITOL VIII: RETROCESSIO DE SEPULTURES.
Article 52.
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1. Les sepultures que no continguin cadàvers ni restes podran ser retrocedides pel
seus titulars a l'Ajuntament, tenint dret aquells a rebre les quantitats que assenyali
en cada cas l'Ordenança Fiscal vigent.
2. En cas de existir restes podran ser traslladats a una altre sepultura a càrrec del
titular.
3. En aquest supòsit la sol.licitut de renúncia al dret funerari haurà d'anar
acompanyada del corresponent títol.
Article 53.
Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i
numerades, quedant obligats els titulars a acceptar el número atorgat.
Article 54.
No es permetrà l'execució d'obres en sepultures, qualsevol que sigui la seva
importància, inclós l'enlluïment, sense que es presenti a les Dependències del
Cementiri la llicència corresponent, i en cap cas sense haver transcorregut un mes
des de l'ultima inhumació.
Article 55.
Totes aquelles persones a qui se’ls ha concedit el dret funerari d’un nínxol del
Cementiri Municipal, per un període entre 2 i 5 anys i, en aquell moment ostentaren
la titularitat d’un altre nínxol del mateix Cementiri o bé, se’ls hagi adjudicat un altre a
posteriori, podran sol.licitar a l’Ajuntament la permuta entre ambdós, sota les
següents condicions:
A) El nínxol que es retrocedeixi a l’Ajuntament ha d’estar buit i en condicions d’ésser
utilitzat.
B) Si la taxa que fixa l’Ordenança Fiscal per a l’adjudicació del dret funerari fos la
mateixa per a ambdós nínxols, el sol.licitant només haurà d’abonar les despeses
establertes per a un canvi de titularitat.
C) Si la concessió del dret funerari del nínxol que rep l’Ajuntament té assignada una
taxa inferior a la del nínxol que lliura, el sol.licitant haurà d’abonar la diferència
entre ambdós taxes.
D) El nínxol que l’Ajuntament lliuri en contraprestació de la permuta s’entendrà
sotmès al mateix règim de concessió que el del nínxol que rebi.
DISPOSICIONS TRANSITORIES.
PRIMERA.- Totes aquelles persones que abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança estiguin en possessió de títols de dret funerari de sepultures (nínxols i
tombes) sense poder acreditar la seva titularitat, podran sol.licitar la transmissió dels
mateixos al seu favor sempre que puguin justificar la inhumació en la mateixa del
cadàver del cònjuge, ascendent, descendent o col.lateral fins al 4t. grau per
consanguinitat o 2on. per afinitat del sol.licitant, amb més de 8 anys d’antelació, i
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que no estiguin units al titular per una relació de parentesc inclosa dins dels quatre
primers graus per consanguinitat o dels dos primers per afinitat.
Podran fer-ne ús d’aquesta disposició durant un període màxim de cinc anys a
comptar des de l’entrada en vigor de la mateixa.
SEGONA.- Les sepultures concedides a perpetuïtat s'entenen atorgades per temps
indefinit, si bé estaran sotmeses a les causes de caducitat que estableix el Capitol VI
de la present Ordenança.
TERCERA.- En els casos que l'Ajuntament hagi acceptat la designació per part del
titular d'un beneficiari de la sepultura, s'entendrà que aquest únicament gaudeix dels
drets d'usufructuari de la sepultura.
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