REGLAMENT DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI DE PINEDA DE MAR

CAPITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- El Cementiri Municipal de Pineda de Mar constitueix un servei
públic, destinat als seus veïns, de titularitat municipal, l'administració, la direcció i la
cura del qual pertoca competencialment a l'Ajuntament.

Article 1bis.1. Qualsevol veí empadronat de Pineda de Mar, pot ser titular d’un dret funerari,
i el pot utilitzar per fer l’enterrament o enterraments de les persones que ell
determini. Si la defunció correspon al veí empadronat el servei de cementiri
sempre es prestarà atorgant-se el dret a la persona que es faci càrrec del
manteniment del dret funerari.
2. El requisit de l’empadronament, donada la naturalesa i finalitat de l’ús del
dret funerari, no es tindrà en compte per persones nascudes a Pineda, en
dos supòsits:
a) Aquelles persones que han estat de forma continuada veïns empadronats, i que
per motius de salut o estat vital de dependència personal es troben ingressades en
una residència geriàtrica o socio sanitària en un altre municipi.
b) En supòsits en que entre la baixa padronal i la sol·licitud no hagin transcorregut
més de 5 anys. En aquest cas, el dret funerari a atorgar al corresponent titular serà
un arrendament de sepultura.
3. Els drets funeraris, regulats al capítol IV, del present Reglament, s’atorgaran
sempre i quan resti acreditada una defunció que doni lloc al sepeli.
4. Llevat de causa justificada no es podrà sol·licitar un nou dret funerari ja s’és
titular d’una altre.
5. Les prestacions dels serveis funeraris regulats a la Llei 2/1997, de 3 d’abril,
sobre serveis funeraris i a l’Ordenança Municipal de Serveis funeraris, són
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independents del drets funeraris que s’atorgaran d’acord amb el present
Reglament que regula la prestació de serveis del cementiri municipal.

Article 2.- Correspon a l'Ajuntament
a) L'organització, la cura i el condicionament del Cementiri Municipal així
com de les construccions funeràries, de serveis i instal·lacions.
b) L'autorització als particulars per tal de realitzar en el cementiri qualsevol
classe d'obres o instal·lacions, així com la seva direcció i inspecció.
c) L'atorgament de concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets
funeraris de qualsevol classe.
d) La percepció de les taxes, els impostos o els preus públics que legalment
se'n derivin.
e) El compliment de les mesures sanitàries o higiènico-sanitàries que
corresponguin en aplicació de la legislació sectorial vigent.
f) El nomenament, la direcció i el cessament del personal propi.

Article 3.- L´Ajuntament podrà prestar el servei municipal mitjançant qualsevol de
les formes de gestió dels serveis públics locals.
Si la prestació dels serveis fos per gestió indirecta l'adjudicatari haurà de
garantir, a més dels treballs propis del servei que es defineixin, la conducció de
cadàvers, de trasllat de despulles, els subministrament de caixes i capelles, i d'altres
complementaris fins al lliurament de les restes mortals al personal del cementiri.

Article 4.- Els representants de les diferents concessions religioses o d'entitats
legalment reconegudes podran disposar d'allò que creguin més convenient a la
celebració dels enterraments, d'acord amb les normes aplicables a cadascun dels
casos i dintre del respecte degut als difunts.
CAPITOL II

DEL PERSONAL
Article 5.- El personal del cementiri estarà integrat per l'encarregat general i la
resta dels empleats que la prestació dels serveis requereixi. Les esmentades
persones podran ser funcionaris o subjectes a personal laboral contractat o personal
eventual en els termes legalment establerts. L'adscripció orgànica d'aquest personal
se situa dins de l'àrea d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis de l'Ajuntament.

Article 6.- El personal del cementiri realitzarà l´horari de treball que determini
l´organ competent de l´Ajuntament, amb incompatibilitat amb d´altres treballs per a
particulars que estiguin relacionats amb el cementiri municipal.
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Article 7.- La cura i vigilància del cementiri està encomanada a l'encarregat
general, amb les següents funcions:
a) Obrir i tancar les portes del cementiri a l'hora assenyalada per als serveis
funeraris municipals en cada època de l'any.
b) Fer-se càrrec de les llicències d'enterrament.
c) Signar les paperetes d'enterrament i retornar-les conjuntament amb les
llicències esmentades a l'apartat anterior als serveis funeraris municipals
d) Arxivar la documentació que rebi.
e) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observi a
l'òrgan responsable de l'Ajuntament.
f) Complir les ordres que rebi de l'esmentat òrgan pel que fa a l'ordre i
l'organització dels serveis del cementiri.
g) Impedir l'entrada i sortida del cementiri de les restes mortals i/ o objectes,
si no es disposa de la corresponent autorització.
h) Exigir als particulars la presentació de la llicència municipal per a la
realització de qualsevol obra col·locació de làpides i d'epitafis.
i) Tenir cura que tots els departaments del cementiri es trobin en perfecte
estat de netedat, conservació i ordre.
j) Tractar i atendre amb respecte, amabilitat i bones maneres totes les
persones que requereixen els seus serveis i les que visiten el recinte del
cementiri, sense que hi hagi cap mena de discriminació pel seu estatuts
social, religiós polític o de raça.
Article 8.- En tot allò que faci referència a l'organització i el funcionament del
cementiri l'encarregat general estarà sota la direcció de l'òrgan responsable dels
serveis funeraris municipals.
CAPITOL III

POLICIA ADMINISTRATIVA I SANITÀRIA DEL CEMENTIRI
Article 9.-

L'administració del cementiri estarà a càrrec de la unitat
corresponent de l'àrea d'Urbanisme, Obres Públiques o Serveis.
L'administració realitzarà les següents funcions:
a) Expedir els permisos d'inhumacions, exhumacions i trasllats.
b) Expedir la documentació de l'enterrament.
c) Portar el llibre-registre d'enterraments i el fitxer de sepultures i nínxols.
d) Practicar els assentaments corresponents a tots els llibres-registre.
e) Expedir els títols corresponents i anotar les transmissions d'acord amb les
resolucions municipals corresponents.
f) Practicar les liquidacions de taxes, impostos o preus públics que se'n
derivin de l'activitat, segons ordenances vigents.
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g) Formular a l'Ajuntament les propostes necessàries en relació amb aquells
punts que es considerin convenients per a la millora de la gestió del
servei.
h) Qualsevol altra relacionada amb els serveis del cementiri i que no estigui
atribuïda expressament a un altre òrgan municipal.

Article 10.- L'Ajuntament, ni cap dels seus òrgans ni personal, no assumirà
cap responsabilitat sobre robatoris i desperfectes que tercers puguin cometre en
sepultures i objectes que es col·loquin en els cementiris, fora dels casos previstos a
la legislació vigent. Així mateix, el personal del cementiri no es farà responsable del
trencament, en el moment d'obertura d'un nínxol, de les làpides col·locades pel
particular.

Article 11.- De conformitat amb allò que preveu el vigent Reglament de
Policia Sanitària i Mortuòria, en el cementiri municipal es disposarà de :
a) Dipòsit de cadàvers
b) Sala d'autòpsies i d'embalsament.
c) Crematori destinat a la destrucció de robes i tots aquells objectes que no
siguin restes humans procedents de l'evacuació i neteja de les sepultures.
d) Sector destinat a l'enterrament de restes humans procedents
d'avortaments, intervencions quirúrgiques i amputacions.
e) Un nombre de sepultures buides proporcional al cens de població del
municipi.
f) Instal·lacions per al condicionament i la desinfecció del personal del
cementiri.
g) Magatzems de matèries i utensilis necessaris per als treballs de
conservació i manteniment del cementiri.
h) D'altres serveis sanitaris públics, i se s'escau, dependències
administratives.

Article 12.- En el cementiri s'habilitarà un o diversos indrets destinats a
osseres generals per recollir les restes resultants de la neteja i desallotjament de
nínxols i sepultures. En cap cas ningú no podrà reclamar les restes una vegada
dipositades a les osseres.
Hom podrà endur-se restes de l'ossera amb finalitat pedagògiques mitjançant
l'autorització escrita de l'Ajuntament, el qual no podrà concedir-la si l'interessat no
compte prèviament amb la petició escrita del departament universitari corresponent
o, si s'escau, sense l'autorització del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya.

Article 13.- Llevat dels cadàvers que siguin conduïts en servei especial
extraordinari, no s'admetrà cap fora de l'horari assenyalat per a l'obertura de
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cementiri. Dintre d'aquest horari podrà establir-se un marge, a partir del qual, i fins a
l'hora de 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 corresponent.

Article 14.- L´Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació de tanatori, en
terrenys d'influència del cementiri municipal.

Article 15.- No es permetrà l'entrada al cementiri de cap classe d'animals que
puguin pertorbar el recolliment i molt ordre que ha d'haver-hi, ni tampoc es permetrà
l'accès de vehicles de transport, llevat dels vehicles municipals de serveis, els de
l'empresa adjudicatària dels SERVEIS DEL CEMENTIRI i dels que portin materials
de construcció que hagin de ser utilitzats al cementiri.
En tot cas, els propietaris dels esmentats mitjans o vehicles seran
responsables dels desperfectes o danys produïts a les instal·lacions.

Article 16.- Es prohibeix realitzar obres per particulars en el cementiri
municipal fora de l'horari d'obertura al públic.

Article 17.- Els òrgans municipals competents, tindran cura dels treballs de
manteniment, conservació i neteja general del cementiri. La neteja i conservació de
les sepultures i dels objectes i instal·lacions correran a càrrec dels particulars.
En el cas que els particulars incompleixin el deure de neteja i conservació de
les sepultures, i quan s'apreciï un estat de deteriorament, els serveis del cementiri
municipals requeriran de fer-ho al titular afectat i, si aquest no ho realitzés en el
termini establert, l'Ajuntament procedirà mitjançant execució subsidiària.

Article 18.- Les autoritats judicials sanitàries podran ordenar l'ingrés al dipòsit
dels cadàvers que estigués previst de ser inhumats, abans de transcorregudes vint-iquatre hores després de la mort.

Article 19.- Als particulars no els és permesa l'estada en el dipòsit de cadàvers
mentre aquest hi siguin, llevat de les visites autoritzades durant un temps limitat.

Article 20.- Les inhumacions, les exhumacions i el trasllat de cadàvers o
restes s'efectuaran d'acord amb allò previst al Reglament de Policia Sanitària i
Mortuòria.
Aquestes actes es realitzaran amb la prèvia autorització municipal i la que
pertoqui a les autoritats sanitàries competents.

Article 21.- El servei municipal tindrà obligació d'expedir la papereta
d'enterrament, amb la constància de les dades que permetin la identificació de l'acte.
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Article 22.- No es podrà realitzar trasllat de restes sense l'obtenció del premis
lliurat pels serveis funeraris municipals, aquest permís tan sols es concedirà en els
següents supòsits:
a) Quan les restes es traslladin a un nínxol, i retorni la propietat de l'anterior
a l'Ajuntament.
b) Quan es tracti de trasllats procedents d'altres municipis.
c) En aquells casos excepcionals que ho acordin els serveis funeraris
municipals.
Això no obstant, llevant d'una disposició general que ho autoritzi, no podran
realitzar-se trasllats o removiments terrestres fins que hagin transcorregut dos anys,
en el cas d'inhumació i cinc si la causa de la mort representés un greu perill sanitari.
Les excepcions dels esmentats terminis s'aplicaran de conformitat amb allò que es
preveu al reglament de policia sanitària mortuòria.

Article 23.- Els enterraments que es facin al cementiri municipal es realitzaran
sense cap discriminació per raons de religió ni de qualsevol altre tipus.

Article 24.- La col·locació d'epitafis o de làpides requerirà el permís previ dels
servies funeraris municipals. La làpida es col·locarà necessàriament i exclusivament
al forat del nínxol corresponent sense que en cap cas pugui sobresortir de la línia de
la façana, i es deixarà lliure las parts de paret mestra de dalt, de baix i dels costats de
cada sepultura. En el cas que aquests envaeixen terrenys o espais d'altres sepultures,
seran retirats tot seguit a requeriment dels esmentats serveis, els quals procediran a
l'execució forçosa dels acords que adopti, si els interessats no ho executessin en els
termes establerts.
CAPITOL IV

Article 25.- El dret funerari comprèn les concessions i els arrendaments a què
es refereix el present títol. Els drets funeraris seran atorgats per l'Ajuntament d'acord
amb les prescripcions del present reglament sobre contractació local.

Article 26.- Tot dret funerari s'inscriurà en el llibre-registre corresponent,
acreditant-se les concessions mitjançant l'expedició del títol corresponent.

Article 27.- El dret funerari implica només l'ús de les sepultures del cementiri,
la titularitat dominical dels quals correspon exclusivament a l'Ajuntament.

Article 28.- El dret funerari definit en aquest reglament tindrà per causa i
finalitat el sepeli de cadàvers i de restes humanes i, per tant, tan sols podrà obtenirse en el supòsit de defunció o en els casos previstos en aquest reglament, i la seva
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adjudicació s'efectuarà en ordre de les cares i de grups i no podrà ésser autoritzat un
nou dret funerari fins que cada una de les cares o grup estigui totalment ocupada.
Els nínxols, i qualsevol tipus de construcció que hi hagi al cementiri es
consideren béns “extra comercio”. En conseqüència no podran ser objecte de
compravenda, permuta o transacció de cap classe. Només seran vàlides les
transmissions previstes en aquesta ordenança.

Article 29.- Les obres de caràcter artístic que s'instal·lin, revertiran a favor de
l'Ajuntament en el termini de la concessió. Les esmentades obres, un cop instal·lades
en la sepultura corresponent, no podran ser retirades del cementiri municipal, sense
autorització expressa de l'Ajuntament, i són per a la seva conservació.
El mateix règim s'aplicarà a qualsevol altre instal·lació fixa existent en les
sepultures del cementiri, encara que no tinguin caràcter artístic. S'entendria per
instal·lació fixa l'existent en les sepultures del cementiri encara que no tinguin
caràcter artístic, i que estigui unida o adossada de tal manera a la sepultura que el fet
de retirar aquella pugui comportat un deteriorament d'aquesta.

Article 30.- Quan el titular d'un dret funerari mori “ab intestato”, i sense
deixar cap parent, el dret funerari revertirà a l'Ajuntament, una vegada transcorregut
el termini per al qual fou atorgat.

Article 31.- El gaudiment d'un dret funerari durà implícit el pagament de les
taxes, impostos o preus públics que se'n derivin, d'acord amb les ordenances vigents.

Article 32.- Les concessions i els arrendaments podran atorgar-se:
a) A nom d'una sola persona física.
b) A nom d'una comunitat o associació religiosa o establiment assistencial o
hospitalari, reconeguts per l'Administració pública, per a ús exclusiu dels
seus membres o dels seus beneficiaris o acollits.
c) A nom de corporacions, fundacions o entitats legalment constituïdes per a
l'ús exclusiu dels seus membres o empleats.

Article 33.- En cap cas no podran ser titulars de concessions ni de cap altre
dret funerari les companyes d'assegurances, de previsió i similars i per tant, no
tindran efectes davant de l'Ajuntament les clàusules de les pòlisses o contractes que
concertin, si pretenen cobrir altres drets que no sigui el de proporcionar als
assegurats el capital necessari per tal d'abonar el dret funerari que es tracti.

Article 34.- Les concessions s'acreditaran mitjançant el corresponent títol que
serà expedit per l'Administració municipal.
En els títols de concessió es farà constar:
a) Dades que identifiquin la sepultura.
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b) Data de l'acord municipal d'adjudicació.
c) Nom i cognoms del titular i DNI.
d) Anualitats satisfetes en concepte de drets funeraris.

Article 35.- En cas de deteriorament, subtracció o pèrdua d'un títol funerari,
s'expedirà un duplicat amb la sol·licitud prèvia de l'interessat. Els errors en el nom o
d'altres dades que s'adverteixin als títols funeraris es corregiran a instància del seu
titular, prèvia la seva justificació i comprovació.

Article 36.- Les concessions de nínxols tindran una durada de cinquanta anys i
seran improrrogables. Al seu termini, el titular o les persones que se subroguin per
herència o altre títol, podran escollir entre sol·licitar una nova concessió o
arrendament o per trasllat de les restes existents en el nínxol que es tracti a l'ossera
general.
Els enterraments que successivament es realitzin en un mateix nínxol no
alteraran el dret funerari.
Si un cadàver és enterrat quan el termini que manca per a la fi de la concessió
o, si s'escau, de la pròrroga és inferior al legalment establert per al trasllat o
subrogació de cadàvers, l'esmentat termini es prorrogarà excepcionalment per un
període de cinc anys des de la data d'enterrament.

Article 37.- Durant el transcurs de la pròrroga a que es refereix l´article
anterior no podrà practicar-se cap nou enterrament en els nínxols.

Article 38.- Els arrendament de nínxols s'adjudicaran per un termini de cinc
anys.
Transcorregut el període d'arrendament podran atorgar-se noves pròrrogues
sempre que els interessats ho sol·licitin amb vuit dies d'antelació a la data de
finalització. En cas de no sol·licitar la pròrroga en el temps indicat l'Ajuntament podrà
disposar lliurament del nínxol llogat i el trasllat de les restes a la fosa comuna una
vegada acabat el termini de lloguer.
Cada una de les pròrrogues tindrà un termini no inferior a un any ni superior a
cinc, amb una duració total de vint-i-cinc anys.

Article 39.- En qualsevol cas el fet de no atendre els requeriments per a la
rehabilitació de qualsevol títol funerari a l'acabament dels terminis establerts en
aquesta ordenança, implicarà, necessàriament, la reversió del dret corresponent a
l'Ajuntament amb la sepultura que el representi, i el trasllat de les restes existents en
les sepultures, el dret de les quals no hagi estat renovat a l'ossera general.
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Article 40.- Els nínxols d'arrendament podran ser adquirits, amb caràcter
temporal, pel titular de la sepultura, mitjançant el seu pagament, de conformitat amb
el que determini l'ordenança d'aplicació.

Article 41.- Les restes pertanyent a personalitats il·lustres, segons acord pres
per la Corporació, no seran traslladades a l'ossera general si correspongués fer-ho
per la concurrència d'alguna de les circumstàncies assenyalades en el present
reglament. En aquest cas, i excepcionalment, l'Ajuntament adoptarà les mesures
necessàries a fi i efectes que les esmentades restes romanguin en una sepultura
individualitzada o que permeti la fàcil identificació.
Malgrat el termini assenyalat per a les concessions i arrendaments. Si per
qualsevol motiu hagués de clausurar-se el cementiri abans de finalitzar l'esmentat
termini, els titulars dels drets respectius podran ser indemnizats pel termini, el
transcurs del qual estigui pendent, encara que per al càlcul de la indemnització es
tindrà únicament en compte l'import dels impostos, taxes o preus públics satisfets, i
no el de l'obra o instal·lacions executades pel concessionari o arrendatari.

Article 42.- Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers
corresponents a persones mancades absolutament de mitjans econòmics per a
sufragar les despeses derivades del sepeli. Aquest no podran ser objecte de
concessió ni arrendament i la seva autorització no reportarà cap dret.
En aquestes sepultures, no es podrà col·locar cap làpida o epitafi i tan sols hi
figurarà l'escut o d'altre símbol distintiu de la propietat municipal.

Article 43.- Transcorregut el termini que estableix el present reglament es
procedirà al trasllat de les restes a l'ossera general.

Article 44.- En produir-se la mort del titular d'un dret funerari, tindran dret a la
transmissió al seu favor, per aquest ordre, els hereus testamentaris, el cònjuge
supervivent, o si manca, les persones a las quals correspongui la successió “ab
intestato”.
Si el causant hagués institut diversos hereus, o si no hi hagués cònjuge
supervivent, i diferents persones resultessin hereves de l'interessat, la titularitat del
dret serà reconeguda a favor del cohereu que per majoria designin els restants en el
termini de tres mesos a partir de la mort del causant o de la data en que sigui dictat
l'acte de declaració d'hereus. Si no fos possible la majoria, el dret serà reconegut a
favor del cohereu de major edat.

Article 45.- S'estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari
sobre sepultures per actes “intervivos” a favor de familiars del titular, en línia directa
i col·lateral fins al quart grau, ambdós per consanguinitat i, fins al segon grau, per
afinitat, així com l'efectuat a cònjuges i persones que acreditin lligams d'afectivitat i
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de convivència amb el titular per un mínim de quatre anys anteriors a aquelles que es
defineixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat
jurídica, d'acord amb la llei.

Article 46.- Les successives transmissions d'un dret funerari no alteraran la
duració del termini el qual fou inicialment concedit.
El titular d'un dret funerari hi podrà renunciar, sempre que en la sepultura
corresponent no hi hagin restes inhumats. A aquest efectes d'avançarà sol·licitud a
l'Ajuntament, que haurà de ser posteriorment ratificada mitjançant compareixença
personal de l'interessat, o en el seu cas, del seu representant legal.

Article 47.- Es decretarà la pèrdua o caducitat del dret funerari amb reversió
de la sepultura corresponent a l'Ajuntament en els següents casos:
a) Per estar ruïnós de l'edificació declarat amb l'informe tècnic previ, i en
compliment del termini que s'assenyali al titular per a la seva reparació i
condicionament, amb la tramitació prèvia de l´expedient amb audiència a
l´interessat.
b) Per abandonament de la sepultura. Es considerarà com a tal, el transcurs
d´un any des de la mort del titular sense que els hereus o les persones
subrogades per herència o altre títol, hagin instat la transmissió al seu
favor.
Si els hereus o ler persones subrogades per herència o altre títol
compareguessin instant la transmissió i la sepultura es trobés en estat
deficient, haurà de ser condicionada en el termini de tres mesos transcorregut
el qual, sense haver-se realitzat les reparacions necessàries es decretarà la
caducitat del dret funerari amb reversió a l'Ajuntament.
c) Per transcurs dels terminis pels quals fou concedit el dret sense haver-se
sol·licitat la seva renovació o pròrroga en els termes establerts al present
reglament.
d) Per la manca de pagament dels impostos, taxes o preus públics dintre
dels terminis corresponents.
e) Per renúncia expressa del titular.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En les matèries no previstes expressament en aquest reglament s'estarà a allò
que es preveu al vigent Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació.
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